Protocol corona preventie – Code 95 (praktijk)
Algemene maatregelen Code 95 (praktijk)
1. Schud geen handen;
2. Wacht zoveel mogelijk buiten totdat uw cursus begint;
3. Vermijd fysiek contact met de instructeur/ docent/ medecursisten en volg de instructies op;
4. Het voertuig van Dek wordt voorafgaand aan de praktijktraining door onze instructeur
gedesinfecteerd. Gebruikt u een eigen voertuig voor de training dat gaan wij er vanuit dat
u zorgdraagt voor een schoon voertuig;
5. Blijf thuis als u één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°);
6. Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
7. Was voorafgaand aan de cursus/het bezoek uw handen met zeep, minimaal 20 seconden
en/of gebruik desinfecterende handgel;
8. Houd 1,5 meter afstand tot de medecursisten;
9. Handel zaken zoveel mogelijk digitaal of telefonisch af.
Code 95 en legitimatie
Bij aanvang en aan het einde van de praktijkcursus is het verplicht dat het rijbewijs van de
cursist(en) op een centrale plek in de cursuszaal wordt verzameld, zodat de
steekproefnemer van het CCV op voldoende afstand en met gebruik van
beschermingsmiddelen de controle kan uitvoeren
Cursisten kunnen de presentielijst op deze plek bij aanvang en aan het einde van de training
tekenen. Tijdens het praktijkdeel van de training neemt u het rijbewijs mee in het voertuig.
Gedurende de cursus vragen wij u vriendelijk tijdens het theoretische deel op uw plaats te
blijven zitten en het lokaal alleen te verlaten in overleg met de docent.
Entree en uitgaan Dek Opleidingen
1. Kom naar binnen door de hoofdingang van het gebouw;
2. Gelieve bij binnenkomst je handen te desinfecteren. Dek zorgt voor desinfectie materiaal.
Is dit op? Geef dit dan aan bij je instructeur/ baliemedewerker
Laat spullen van Dek ongemoeid totdat u uw handen hebt gedesinfecteerd;
3. Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand met personeel en bezoekers van Dek;
4. Volg binnen het gebouw de aangegeven looproute.
Algemene regel
Houd u te allen tijde aan de richtlijnen van het RIVM, ook wanneer de opleiding op een andere
locatie plaatsvindt dan op één van de locaties van Dek Opleidingen. Vertoont u
ziekteverschijnselen? Zeg uw cursus dan telefonisch af via het kantoor van Dek (0113216447)

