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1 september 2020
Wij vragen uw aandacht voor de volgende afspraken die wij met elkaar maken, om
voor iedereen zo veilig mogelijk de cursussen te kunnen volgen. Wij volgen altijd de
laatste richtlijnen van de overheid; dit protocol kan dus in de loop van de tijd door ons
worden gewijzigd. Op onze website staat de meest recente versie.
Gezondheidscheck:
Het is noodzakelijk om van te voren vast te stellen dat u gezond bent. Daartoe moet
u voor iedere cursus de volgende vragen beantwoorden:
 Had u in de 24 uur voor de cursus last van hoesten, neusverkoudheid, koorts
(boven 38 graden) of benauwdheidsklachten?
 Heeft u een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 Heeft u het Covid19-virus gehad en is dat in de 7 dagen voor de les in een
testlaboratorium vastgesteld?
 Heeft u een huisgenoot met Covid19 en heeft u in de 14 dagen voor de cursus
contact met hem of haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand bij wie
het Covid19- virus is vastgesteld?
INDIEN U EEN OF MEER VAN DEZE VRAGEN MET ‘JA’ MOET
BEANTWOORDEN, KUNNEN WIJ U HELAAS NIET TOELATEN TOT DE
CURSUS. U DIENT DAN ZO SPOEDIG MOGELIJK MET ONS CONTACT OP TE
NEMEN. TEL. ADMINISTRATIE 06 2746 8261.
Gezondheidsklachten tijdens de cursus:
Mochten er in de loop van de cursus bij u of een van uw huisgenoten alsnog klachten
ontstaan zoals vermeld in de vragenlijst, kom dan niet naar de cursuslocatie en
informeer onze administratie.
De docent:
Uw docent blijft tijdens de cursus ook op 1,5 meter afstand. Wanneer de docent
verkoudheidsklachten heeft óf iemand in zijn/haar huishouden koorts heeft, dan gaat
de cursus niet door. U wordt hiervan per email op de hoogte gesteld. Natuurlijk wordt
in zo’n geval de vervallen cursus later ingehaald.
Voor aanvang van de cursus:
De Volksuniversiteit zorgt ervoor dat de cursusruimte van tevoren voldoende
geventileerd wordt.
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de cursus het cursusgebouw
binnen.
Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar.
Uitzondering hierop zijn mensen die tot eenzelfde huishouden behoren. Volg de
aanwijzingen op van de docent en het personeel op de cursuslocatie over
looproutes, ingang, uitgang, en dergelijke.

Desinfectie:
Desinfectans is op de cursuslocatie aanwezig. Docenten en alle deelnemers worden
verzocht vóór en ná de cursus de tafel en stoelleuningen af te nemen. Zo bent u
verzekerd van een schone plaats tijdens de cursus.
Tijdens de cursus:
Iedere cursist blijft zowel in de gang als in het lokaal op 1,5 meter afstand van elkaar.
Uitzondering hierop zijn mensen die tot eenzelfde huishouden behoren.
Pauzes
U wordt verzocht tijdens eventuele pauzes in de cursusruimte te blijven zitten. Er
zullen in pauzes geen dranken gekocht kunnen worden.
Na afloop van de cursus:
Blijf niet langer aanwezig dan nodig is. Neem persoonlijk afval na afloop met u mee
naar huis.
Lokalen en groepsgrootte:
Ongeacht de groepsgrootte garanderen wij dat de lokalen zó zullen worden ingericht,
dat duidelijk is waar men kan gaan zitten op de onderling te bewaren afstand van 1,5
meter.
HET IS VAN GROOT BELANG DAT IEDEREEN ZICH AAN DEZE REGELS
HOUDT.
In geval van de wens naar meer informatie, raadpleeg dan onderstaande website
https://www.rivm.nl/documenten/gezondheidscheck-contactberoepen-0

