
    

Bijlage protocol COVID-19 
 

Ten aanzien van het organiseren van trainingen hebben wij het volgende protocol totdat de 
overheid nieuwe maatregelen aankondigt:  

 

Specifiek  

• Er gelden specifieke maatregelen in verband met het bij elkaar komen. Wij vermijden zoveel 

mogelijk situaties waar grote groepen bij elkaar kunnen komen.  

• Wij zorgen actief ervoor dat het aantal mensen in een ruimte 1,5 meter afstand kunnen 

houden door de inzet van verschillende trainingslocaties op basis van beschikbaarheid en 

wanneer dit noodzakelijk wordt geacht.  

• Trainingen vinden plaats in groepen waarbij het mogelijk is de afstand van 1,5 meter te 

garanderen. Wij zetten daar waar mogelijk grotere lokaalfaciliteiten in. 

• Spreiden van lunchpauze om onderling contact te verminderen.  

• Wanneer een docent-instructeur een intern transportmiddel bestuurt om iets te 

demonstreren of de werking uit te leggen dienen de cursisten minimaal 1,5 meter afstand te 

houden.  

• De docent-instructeur dient een cursist niet dichter dan 1,5 meter te benaderen.  

• Vanuit hygiëne overwegingen dient er niet gewisseld te worden van intern transportmiddel.  

• Trapleuningen, keuken, sanitair, tafels en stoelen maar ook bedieningsorganen van intern 

transportmiddelen zoals sturen en hendels dienen met regelmaat te worden gereinigd. 

• Trainingslocaties dienen een hygiëne-protocol te hanteren en dit kenbaar te maken in 

kantine, in lokalen en in sanitaire ruimtes. Waarbij minimaal instructies worden gegeven ten 

aanzien van handen wassen, hoesten in ellenboog, 1,5 meter afstand houden en geen 

handen geven. Deze instructie dient bij aanvullende maatregelen van de overheid, RIVM of 

op aangeven van The Knowledge te worden aangepast.  

 

  



    

Wat verwachten wij van trainers, cursisten en medewerkers 

De volgende maatregelen zijn van kracht:  

▪ Wij geven geen handen meer  

▪ Alle personen met verkoudheidsklachten zoals niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of 

een verhoging / koorts (griepverschijnselen), worden onmiddellijk verzocht om niet te komen 

/ naar huis te gaan; dat geldt ook voor ingehuurd personeel.  

▪ Vanuit The Knowledge worden handschoenen beschikbaar gesteld. Indien gewenst kan 

hier gebruik van gemaakt worden.  

▪ Wij willen de cursisten graag verzoeken om zoveel mogelijk zelf voor veiligheidsmaterialen 

te zorgen (veiligheidsschoenen, helm, etc. voor SOG). 

▪ Extra aandacht voor hygiëne d.m.v. voldoende zeep en papieren handdoeken, verhoogde 

frequentie van schoonmaak van faciliteiten.  

Er wordt verwacht dat trainers, cursisten en medewerkers ook in deze situatie het gezond 

verstand gebruiken, blijven nadenken, verantwoord handelen en geen vermijdbare risico’s 

nemen respectievelijk lopen. Ieder dient er op toe te zien en elkaar erop aan te spreken, 

zodat de instructies gehandhaafd worden.  

 

Vergeet dus niet  

De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen:  

- Was je handen regelmatig  

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog  

- Gebruik papieren zakdoekjes  

- Geen handen schudden  

- Houd afstand  

 

Komen er nog meer maatregelen?  

Als de situatie onverhoopt verder zou verslechteren, zijn er waarschijnlijk ook verdergaande 

maatregelen nodig. De directie houdt de situatie continu in de gaten en stemt haar 

maatregelen steeds af op de ernst van de situatie en neemt geen enkel risico, maar blijft 

steeds gepast handelen. 


