Beste cursist,
Wat leuk dat je deelneemt aan scholing van de NVDA academie! Welkom!
Natuurlijk zorgt de NVDA er voor dat de veiligheid zoveel mogelijk is gegarandeerd. De
zitplaatsen in de scholingsruimte zijn bijvoorbeeld 1,5 m uit elkaar geplaatst en er zijn
doekjes met ontsmettende gel beschikbaar.
Voor de zekerheid wijzen we je nog op de hygiëne- en andere maatregelen. We wensen je
een leuke, leerzame scholing toe!
Deelname aan scholingen is niet toegestaan als
1. je koorts hebt, hoest, verkouden bent en/of luchtwegproblemen hebt;
2. je met Covid-19 bent besmet;
3. je getest bent op Covid-19 en in afwachting bent van de testresultaten;
4. een huisgenoot ziek is (koorts, hoest, verkoudheid en/of luchtwegproblemen of besmet
met Covid-19). Twee weken na het laatste contact met een zieke huisgenoot mag je
weer deelnemen aan het openbare leven.
Ontvangst
De scholingsruimte is op 1e etage. Bij binnenkomst bij de NVDA heet een van onze
medewerkers je welkom en ontvang je verdere aanwijzingen.
HYGIENEMAATREGELEN bij aanvang en tijdens de scholing
Aanvang
• Bij binnenkomst dien je je handen te reinigen met doekjes met gel die klaarstaan voor
gebruik. Gooi na gebruik het doekje in een afvalemmer.
• Handen geven is niet mogelijk.
• Let erop dat je 1,5 meter afstand houdt.
• De docent zorgt voor voldoende ventilatie in de scholingsruimte (circulatie van
buitenlucht).
Lunch
• Bij de lunch staan twee tafels in de achterste ruimte: één met de lunch en één tafel voor
de vuile vaat. Afval en etensresten deponeren in de afvalbak.
• Dranken staan op een tafel in de hal. Vuile glazen/ kopjes op de tafel zetten in de
achterste ruimte.
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Toilet
Er zijn twee toiletten, maar in de ruimte met de wastafel kan maar één persoon tegelijk zijn.
• Laat aan de groep weten wanneer je gebruik wilt maken van het toilet.
• Na afloop reinig je de deurknoppen met desinfecterend doekje.
• Na afloopt reinig je de bril met desinfecterend doekje.
Na afloop van de cursus
• Ga één voor één de scholingsruimte uit, pak je jas en ga je naar buiten.
• Blijf niet in het trappenhuis staan praten.
Verantwoordelijkheid
Je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen in dit protocol. Spreek
elkaar hier zo nodig op aan.
Bedankt voor de medewerking.
NVDA academie
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