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Beste cursist, 

Vanwege Corona, voor uw en onze veiligheid zijn de bezoeken aan ons bedrijf tot een minimum beperkt en 
vinden enkel op uitnodiging plaats. Dankzij deze en andere voorzorgsmaatregelen kunnen wij een zeer 
beperkt aantal trainingen op onze locaties uitvoeren. 

Onderstaand vindt u een overzicht van de maatregelen die wij hebben getroffen. Wij vragen hierin uw 
medewerking.  

Screening 
Indien u minimaal 1 vraag met ‘JA’ beantwoord, kan het bezoek niet doorgaan en wordt u verzocht om het 
bezoek uit te stellen. 

 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? 

 

Neem bij vragen contact op met opleidingen@sgssearch.nl of 088-2146820. 

mailto:opleidingen@sgssearch.nl


 

Algemene preventieve maatregelen 

  



Aanwezigheid van cursisten 

Cursisten worden verzocht om zo dicht mogelijk bij de aanvangstijd van de training in het pand aanwezig te 

zijn. Onze gasten hebben een eigen, ruime parkeergelegenheid vlak bij de ingang. 

 

Binnenkomst en looproutes 

Bij de receptie staat een flacon ontsmettingsgel, u wordt verzocht hiervan gebruik te maken. Onze 

receptioniste wijst de weg naar de trainingsruimte. Medewerkers en gasten dienen wanneer zij door het 

gebouw wandelen de 1,5 meter afstand te respecteren. Wilt u ook bij het gebruik van toilet voldoende afstand 

houden? Wilt u zich nog voordat u van het toilet gebruik maakt melden bij de trainer? Tijdens de pauzes zal 

de trainer indien het weer dit toelaat de deur van de trainingsruimte naar buiten voor u openzetten. Zo is ook 

de rookplek buiten bereikbaar waar tevens de 1,5 meter richtlijn geldt. Mocht u via de receptie het gebouw 

uitgaan en weer binnenkomen, dan dient u weer de ontsmettingsgel bij de receptie te gebruiken. De trainer 

ontsmet steeds na gebruik van de deuren, de deurkrukken. 

 

Ruimtes 

Door de trainer wordt voor binnenkomst van de cursisten het volgende ontsmet: 

- handgrepen van de deur, armsteunen van de stoel, bureaublad voor de stoel. 

 

Voor binnenkomst van de cursisten wordt door de trainer de tafelindeling zo gekozen dat alle aanwezigen 

minimaal 1,5 meter van elkaar verwijderd zijn. 

 

Per cursisten zitplaats is het volgende aanwezig: 

- schrijfblok, pen en naambordje 

- 1 kan koffie / thee, kop met lepel, bakje met suiker en melkcups 

 

Bij het beoordelen van de monsterpotjes dragen trainer en cursisten plastic handschoenen. Na beoordeling 

zal de trainer de monsterpotjes, voordat deze in de koffer worden opgeborgen, desinfecteren. De 
handschoenen worden na de cursus door de trainer als afval verzameld. 
 
Bij binnenkomst in de praktijkruimtes wordt door de cursisten direct de plastic handschoentjes 
aangetrokken, het is verplicht om deze tijdens het gehele verblijf in de praktijkruimte te dragen. In de 
praktijkruimte geldt een minimale afstand van 1,5 meter. 
  
Het gebruikte oefenmateriaal zoals wegwerpkleding wordt eenmalig gebruikt en na gebruik direct in de 
daarvoor bestemde afvalzak geplaatst. Indien u de praktijkruimte verlaat voor gebruik van het toilet of tijdens 
de (rook)pauzes krijgt u bij terugkomst een nieuw setje handschoentjes. De oude kunt u in de daarvoor 
bestemde afvalemmer of -zak deponeren. 
 
De lunch 

De lunch wordt in de trainingsruimte genuttigd, de trainer heeft dit voorbereid. Voor aanvang van de training 

zal de trainer in de trainingsruimte per persoon borden, bestek en frisdrank klaar te zetten zodanig dat 

cursisten om de beurt hun servies en drankje kunnen pakken. De broodjes zijn per stuk verpakt. Het gebruikte 

servies en bestek wordt inclusief verpakkingsmateriaal door de aanwezigen om de beurt weer op de 

oorspronkelijke plek teruggezet. Na afloop van de cursus zal de trainer dit opruimen. 

 

Na de cursus 

Cursusmateriaal en certificaten zijn per toegezonden link door de cursisten te downloaden vanuit het profiel. 

 

De trainer: 

- ruimt het afval op, zet het gebruikte servies in de vaatwasser 

- ontsmet na afloop de stoelleuningen, het bureaublad voor de stoelen en de deurklinken 

- ontsmet het in de praktijkruimte gebruikte trainingsmateriaal en de deuren van de deco unit 

 

 


