
Corona protocol bij trainingen/examens SGS Search bij klant op locatie 

 
 
Beste  
 
Vanwege Corona, voor uw en onze veiligheid zijn wij genoodzaakt om te vragen of u 
voorzorgsmaatregelen wil treffen om bezoek van ons op uw locatie mogelijk te maken.  

 
Onderstaand vindt u een overzicht van de maatregelen die wij nodig achten. Wij vragen hierin uw 
medewerking. 
 
 
Ruimtes  
- Voordat de training start, is de ruimte door u ontsmet: Handgrepen van de deur, armsteunen van 

de stoel, bureaublad voor de stoel.  
- Er is een tafelindeling gemaakt waarbij duidelijk is vermeld waar de aanwezigen moeten zitten. 
- De aanwezigen moeten minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn.  
- Er wordt bij de Backoffice van SGS Search opleidingen doorgegeven hoeveel personen er 

maximaal in de betreffende ruimte aanwezig mogen zijn. Daarnaast wordt er een foto van de 
ruimte waar de training wordt gegeven meegestuurd.  

- Er zijn voldoende ontsmettingsmiddelen aanwezig.  
- In verband met toiletbezoek en pauzes is er in het gebouw rekening gehouden met 1,5 meter 

afstand. 
 
 
Deelnemers 
- Het maximaal aantal plaatsen wordt niet overschreden. 
- Er wordt van tevoren een definitieve deelnemerslijst gestuurd naar de Backoffice van SGS 

Search opleidingen. 
- Deelnemers wordt verzocht om zo dicht mogelijk bij de aanvangstijd van de training in de ruimte 

aanwezig te zijn.  
- Indien een deelnemer de 1,5 meter niet respecteert, dan is de docent bevoegd om zijn of haar 

deelname te weigeren. 
- Wanneer een deelnemer op onderstaande vragen ‘JA’ beantwoordt, dan mag deze deelnemer 

niet deelnemen aan de betreffende training en/of het examen 
 

 1.Heeft u (of inwonende familielid/huisgenoot) de voorbije 14 dagen gereisd naar het buitenland? 
 2. Bent u (of inwonende familielid/huisgenoot) de voorbije dagen in nauw contact geweest met een 
 persoon besmet met het coronavirus? 
 3. Heeft u één van de volgende klachten: koorts, droge/pijnlijke keel, hoesten, niezen en/of moeite 
 met ademen of verlies van smaak? 
 4. Bent u misselijk of heeft u last van diarree? 
 5. Heeft u het coronavirus/COVID-19 gehad in de afgelopen 3 weken, en bent u minder dan 3 dagen 
 klachtenvrij? 
 
Docent  
- Onze docent kan op bovenstaande vragen ‘NEE’ beantwoorden. 
- Onze docent respecteert de 1,5 meter afstand en heeft zelf ontsmettingsmiddelen en handschoenen bij zich. 
- Indien er een beleid omtrent corona aanwezig is, dan wordt deze naar de Backoffice van SGS Search 

opleidingen gestuurd, zodat zij dit met de docent kunnen communiceren.  
- Op locatie is er iemand aanwezig die onze docent naar de juiste ruimte kan wijzen en eventuele extra 

instructies kan geven.  
 
  



Drinken en lunch (indien van toepassing)  
- Er wordt gezorgd voor een coronaproof lunch, waarbij de lunch per persoon is verpakt. 
- Wanneer onze docent voor zijn of haar eigen lunch moet zorgen, dan wordt dit van tevoren gecommuniceerd 

met de Backoffice van SGS Search Opleidingen.  
- Er is per persoon een bord, bestek en een glas en/of kopje klaargezet. Onze docent hoeft deze voorwerpen 

niet nogmaals aan te raken, zonder dat deze ontsmet zijn. 
 
Na de cursus 
Onze docent meldt zich af bij de verantwoordelijke op locatie. De verantwoordelijke op locatie zorgt dat de ruimte 
opgeruimd en schoongemaakt wordt. 
Cursusmateriaal en certificaten zijn per toegezonden link door de cursisten te downloaden vanuit het profiel in 
Plusport. 
 
Indien deze afspraken niet worden nageleefd, dan mag onze docent de training staken.  

 

 


