Protocol STC Training & Consultancy
Dit protocol is opgesteld voor het aanreiken van de praktische vormgeving van
alle maatregelen om het Coronavirus tegen te gaan. Op alle locaties van het
STC Training & Consultancy (STC T&C) zullen deze maatregelen overal en voor
iedereen geldend zijn. Het dient als handreiking voor de organisatie bij het
uitvoeren van cursussen op locatie van STC T&C. In dit protocol wordt
ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne die
in acht genomen moeten worden op locatie van STC T&C. Dit protocol wordt
aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en is daarmee een
levend document.
Voor iedereen, zowel voor cursisten als docenten, instructeurs en andere
medewerkers gelden de algemene RIVM-richtlijnen.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (vanaf 38C graden)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 graden)
en/of benauwdheidsklachten.
Schud geen handen.
Houdt minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.
Zorg dat je fit bent, neem genoeg rust, en zorg voor goede voeding en
persoonlijke hygiëne.
Was goed en regelmatig je handen met water en zeep.
Gebruik handdesinfectiegel als water en zeep niet beschikbaar zijn.

Protocol STC T&C

Pagina 1 van 5

I Algemeen
1

Algemene RIVM
richtlijn
Veiligheidsrisico’s

Nieuwe richtlijn RIVM gepubliceerd op 29 september is het
uitgangspunt.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• Tussen cursisten moet altijd 1,5 meter afstand bewaard
worden.
• Tussen medewerkers / collega’s moet altijd 1,5 meter
afstand bewaard worden.
• Schud geen handen.
• Cursisten moeten instructies opvolgen van docenten en de
Corona coördinator.

2

Fysiek contact

•
•
•
•
•

Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en
goed ten minste 20 seconden.
Er worden geen handen geschud.
Hoesten/niezen in de elleboog.
Niet aan je gezicht zitten.

3

Hygiënemaatregelen

Het STC T&C draagt er zorg voor dat de algemene
hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk worden
nageleefd. Denk hierbij aan:
Op iedere locatie in het gebouw:
• Desinfecterende handgel
• Zeeppompjes
• Papieren handdoekjes
• Oppervlaktesprays.
• Mondkapjes aanwezig
Alle medewerkers / collega’s zijn verantwoordelijk voor de
naleving van deze hygiënemaatregelen.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• STC T&C draagt er zorg voor dat de algemene
hygiënevoorschriften van het RIVM zo veel mogelijk
worden nageleefd.
• Medewerkers / collega’s dragen persoonlijke
beschermingsmiddelen waar nodig.

4

Hygiëneregeling
leermiddelen

Leermiddelen, devices en werkplekken dienen na gebruik van
de cursist of medewerker / collega’s ontsmet te worden met de
daarvoor bestemde reinigingsdoeken.

5

Schoonmaak

Driemaal per dag wordt er schoongemaakt. Met extra aandacht
voor het desinfecteren van deurkrukken, sanitair, gezamenlijke
ruimtes en koffiezetautomaten.

6

Afstand medewerkers
/ collega’s

Te allen tijde 1,5 meter afstand tussen medewerkers / collega’s
onderling.

7

Corona coördinator

De Corona coördinator verzorgt alle benodigde informatie bij
het betreden van het pand. Tevens is de coördinator
aanspreekpunt voor alle vragen omtrent de Corona
maatregelen.
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II

Aanwezigheid van cursisten bij STC T&C
1

Coördinator

Er wordt een Corona coördinator aangesteld, zodat cursisten
met vragen altijd bij de coördinator terecht kunnen.

2

Aanwezigheid van
cursisten op locatie
STC T&C

Bij de berekening van de bezettingscapaciteit van de lokalen is
uitgegaan van een veilige leeromgeving met minimaal 1,5
meter afstand tot elkaar. Het aantal cursisten zijn hierop
aangepast om zodoende zoveel mogelijk ruimte te creëren.
Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht:
• De beschikbare ruimte in het gebouw dient optimaal ingezet
te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen cursisten
en tussen cursisten en docenten gecreëerd wordt.
• De (samengestelde) groep cursisten waaraan lesgegeven
wordt, blijft gehandhaafd in de pauze. Gescheiden van
andere (samengestelde) groepen.
• Cursisten arriveren 10 minuten voor aanvang van de cursus
en verlaten het pand direct na afronding cursus.

3

Communicatie

Cursisten worden voor aanvang van de cursus via de mail op de
hoogte gesteld van alle maatregelen. Bij deelname van de
cursus wordt akkoord gegaan met het naleven van deze
maatregelen.

4

Evaluatie

Na aanvang van de cursus wordt een evaluatieformulier
verzonden aan de cursist. De uitkomsten worden meegenomen
in de evaluatie van het protocol.

5

Externen

Alle extern aanwezigen die gebruik maken van de faciliteiten
van STC T&C moeten zich houden aan de voorschriften van het
STC T&C.
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III In en rondom gebouw
1

Locatie en faciliteiten

De beschikbare ruimtes van STC T&C dienen optimaal ingezet
te worden, zodat zo veel mogelijk afstand tussen cursisten en
tussen cursisten en docenten gecreëerd wordt. Dat vraagt
eveneens om een ruimere opstelling in lokalen.

2

Looproutes

Op de locatie van STC T&C worden looproutes gehanteerd,
waar zoveel als mogelijk eenrichtingsroutes.

3

Binnenkomst en
looproutes

Bij binnenkomst wordt bij de receptie duidelijk weergegeven
waar de looproutes zich bevinden.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
• Bij binnenkomst maakt iedereen gebruik van handgel.
• Alle gasten worden geregistreerd.
• Iedereen wordt gewezen op de looproutes in het gebouw,
zowel gasten als medewerkers.
• Alle bewegingen op de locatie moeten met in achtneming
van de 1,5 meter nageleefd worden.

4

Pauzebeleid

De (samengestelde) groep cursisten waaraan lesgegeven
wordt, blijft gehandhaafd in de pauze. Gescheiden van
andere (samengestelde) groepen.

5

Mondkapjes
verplichting
binnenruimte

Op locatie van STC T&C worden mondkapjes verplicht gesteld
bij het betreden van de publieke ruimtes in het gebouw. De
verplichting geldt niet wanneer er gebruik gemaakt wordt van
een vaste zitplaats in een lokaal of kantoor.

6

Groepsgrootte

Er wordt een maximum groepsgrootte van 30 personen per
ruimte gehanteerd. Mits de 1,5 meter gewaarborgd kan
worden.
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IV

Gezondheid
1

Medisch handelen

Wanneer er eerste hulp verleend moet worden dient de
aanwezige bhv’er direct ingeschakeld te worden. Bij het
verlenen van eerste hulp moet er gebruik gemaakt worden van
handschoenen. Hou daarbij andere op ruime afstand. Heeft het
slachtoffer geen ademhaling: bel direct 112.

2

Thuisblijf regels –
gezondheid

STC T&C past de adviezen en laatste richtlijnen gepubliceerd op
29 september van het RIVM toe.
Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:
• Cursisten met corona-gerelateerde klachten blijven thuis.
• Cursisten die behoren tot een risicogroep nemen eigen
verantwoordelijkheid voor het deelnemen van de cursus.
Indien niet deelgenomen kan worden aan de cursus zal er
een online contactmoment plaatsvinden, indien mogelijk.

3

Thuisblijf regels –
gezondheid personeel

STC T&C past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe, dat
betekent dat je thuisblijft bij de volgende klachten:
• Verkoudheid
• Niezen
• Hoesten
• Keelpijn
• Verhoging of koorts.
Je mag pas weer naar het werk komen als je 24 uur geen
klachten meer hebt. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen
in je huishouden thuis. Specifiek zijn er de volgende
maatregelen van kracht:
• Medewerkers met corona-gerelateerde klachten komen niet
naar het werk of externe trainingslocatie.
• Medewerkers die in een risicogroep vallen, kunnen worden
vrijgesteld van werk op locatie (keuze medewerker in
overleg met hem of haar direct leidinggevende).
• Medewerkers met gezinsleden die in een risicogroep vallen,
kunnen worden vrijgesteld van werk op locatie (keuze
medewerker in overleg met de werkgever).
Een medewerker die niet tot de risicogroep behoort maar
zich wel ernstig zorgen maakt, gaat hierover in een
gesprek met zijn of haar direct leidinggevende. In dat
gesprek wordt beoordeeld of tot afspraken gekomen kan
worden over de precieze invulling van de werkzaamheden.
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