Actueel – CORONAVIRUS
19 maart 2021
Wij hebben goed nieuws!
Het RIVM geeft aan dat instellingen die niet-overheidserkend onderwijs aanbieden zoals trainingen
en educatieve activiteiten, geen fysiek onderwijs mogen organiseren in publieke plaatsen.
Het aanbieden van trainingen en educatieve activiteiten in besloten plaatsen is wel toegestaan met
inachtneming van de basismaatregelen zoals de 1,5 meter.

De data van deel 1 op donderdag worden

De data van deel 1 op vrijdag worden

Blok 1: 25 maart, 1 en 8 april

Blok 1: 26 maart, 9 en 16 april

Blok 2: 20, 27 mei 17 juni

Blok 2: 21 mei, 4 en 11 juni

Blok 3: 9, 16, 23 en 30 september

Blok 3: 10, 17 en 24 september, 1 oktober

De data van deel 2 op maandag worden
Blok 1: 19 april, 10 en 31 mei, 7 juni
Blok 2: 6, 13, 20 en 27 september
Blok 3: 22 en 29 november, 6 en 13 december
De data van deel 3 op woensdag worden
Blok 1: geweest
Blok 2: Woensdag 10 februari, 3, 17 maart 2021 (online)
Blok 3: Woensdag 19 mei, 2, 16 juni 2021
Certificering: woensdag 6 oktober 2021 in de Eenhoorn, tegenover het station

De data voor de bijscholing ‘Spelen met instructies’ op zaterdagmiddag
in de Amershof in Amersfoort worden:
27 maart, 3 en 17 en 24 april
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2 september 2020

Protocollen ten behoeve van scholingsactiviteiten in verband met COVID-19
Tijdens de cursussen en opleidingen worden de richtlijnen en maatregelen gehanteerd zoals deze
door de overheid en het RIVM zijn opgesteld in het kader van COVID-19 (het nieuwe coronavirus).
Op elke cursuslocatie (conferentiecentrum, hotel, ziekenhuis, revalidatiecentrum, etc.) geldt een
protocol dat voorafgaand aan iedere scholingsactiviteit door ons onder de aandacht van de cursisten
wordt gebracht. Dit protocol is aanvullend op het protocol van de betreffende locatie.

Aan alle deelnemers aan de cursussen en opleidingen vragen we voorafgaand aan een scholing:










Blijf thuis als je positief getest bent op het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest
in de afgelopen 7 dagen)
Blijf thuis als je één of meerdere van de volgende (ook milde) klachten hebt:
verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; hoesten;
benauwdheid; verhoging of koorts; plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder
neusverstopping).
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden recent positief getest is op het coronavirus. Omdat
je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je
thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten
heeft.
Blijf thuis als je in de 14 dagen voorafgaand aan een cursus(dag) in nauw contact bent
geweest met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld en/of als je bent teruggekeerd uit
een land met een rood of oranje reisadvies. In deze gevallen geldt namelijk de verplichting
om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan, ook als je geen klachten hebt die lijken op corona
of als uit een test blijkt dat je geen corona hebt. Voor nadere informatie klik hier.
Als je thuis moet blijven, neem dan contact op om tot een oplossing te komen voor het
inhalen van de betreffende cursus- of opleidingsdagen.

2/3

Tijdens scholingsactiviteiten hanteren we de volgende richtlijnen en maatregelen:









Kom niet eerder dan 15 minuten voor de starttijd van de betreffende scholingsactiviteit naar
de cursusruimte.
Voor elke cursusdag vindt er een gezondheidscheck plaats onder alle docenten en cursisten,
en worden de bekende hygiënemaatregelen gehanteerd.
Docenten bevinden zich tijdens het lesgeven op minimaal 1,5 meter afstand van de cursisten;
Tijdens de lessen wisselen de docenten van plek, de cursisten niet (die lopen dus niet heen
en weer in de lesruimte).
Qua hygiënemaatregelen wordt de leidraad voor persoonlijke hygiëne en handhygiëne
gevolgd, zoals beschreven in het hygiëneprotocol van het Paramedisch Platform Nederland,
alsmede de bekende algemene maatregelen:
- Was je handen regelmatig met water en zeep en droog de handen vervolgens goed - Hoest
en nies in de binnenkant van je elleboog - Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van
anderen – Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg Schud geen handen. Voorwerpen die door meerdere docenten en/of cursisten worden
gebruikt, zoals oefenmaterialen, meetinstrumenten e.d., worden na ieder gebruik ontsmet.
Houd je tijdens de scholingsactiviteit aan het op de betreffende locatie geldende COVID-19
protocol.
Ga direct naar huis als je tijdens de scholingsactiviteit alsnog symptomen van COVID-19
krijgt. Neem in dat geval contact op met het om tot een oplossing te komen voor het inhalen
van de cursus of opleidingsdag, -dagdeel of -dagdelen.

Indien er tijdens scholingsactiviteiten praktische vaardigheden worden geoefend met
medecursisten en proefpersonen/patiënten, dan komen daar nog de volgende maatregelen bij:












Aan te leren vaardigheden worden door docenten d.m.v. videobeelden of op een vaste
proefpersoon (mede-docent of de cursuscoördinator) gedemonstreerd.
Voorafgaand aan en na afloop van het demonstreren en oefenen van vaardigheden dienen
docenten en cursisten hun handen te ontsmetten.
Bij het voordoen van vaardigheden dragen docenten, indien dat vereist wordt of wenselijk is,
een mondkapje en/of handschoenen.
Tijdens het oefenen van vaardigheden dragen cursisten, indien dat vereist wordt of wenselijk
is, een mondkapje en/of handschoenen. Cursisten worden verzocht om in dat geval zelf
mondkapjes en latex- of nitril-handschoenen mee te nemen naar de cursus.
Tijdens het oefenen zoveel mogelijk trachten te vermijden om in de richting van elkaars
gezicht te ademen en praten.
Er wordt tijdens alle dagen van een cursus of opleiding geoefend in vaste oefenkoppels en
tussen de oefenkoppels wordt een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter gehandhaafd.
Cursisten worden verzocht om op elke cursusdag waarop vaardigheden worden geoefend
minimaal twee schone badlakens bij zich te hebben, en alleen op hun zelf meegebrachte
badlakens te liggen tijdens de oefeningen die plaatsvinden op behandelbanken en
oefenmatjes.
Als er tijdens de cursus of opleiding trainingsapparatuur wordt gebruikt, dan wordt deze na
ieder gebruik gereinigd met ontsmettingsmiddel.
De gebruikte behandelbanken en oefenmatjes worden na elke cursusdag gereinigd.
3/3

