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Instructie: praktijktrainingen per 25 

september 2021  
 

Datum:  28 september 2021 

Betreft:  praktijktrainingen per 25 september 2021 

 

We gaan weer langzaam terug naar een ‘normale’ samenleving zonder maatregelen vanwege het 

coronavirus. Deze instructie gaat uit van het scenario waarin 1,5 meter geen harde eis meer is, maar 

een advies (per 25 september 2021). Ons uitgangspunt is dat wij afstand houden zoveel mogelijk 

blijven faciliteren en als uitgangspunt blijven houden in onze praktijktrainingen. Het is zeer belangrijk 

deze gehele instructie door te nemen en de maatregelen op te volgen, voor de veiligheid van 

jezelf en anderen. 

Wanneer kom je niet naar onze trainingen? 
Wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag je niet naar onze trainingen 

komen. Jouw bezoek aan een training en überhaupt aan A&D Totaal dient uitgesteld te worden totdat 

op elke vraag NEE geantwoord kan worden. 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) 

klachten: hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, reuk- en/of smaakverlies? 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met milde klachten en koorts en/of 

benauwdheid? 

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een test) en is dit in de afgelopen 7 

dagen vastgesteld? 

4. Ben je in quarantaine (of zou je dat moeten zijn) omdat: 

1. je een huisgenoot of nauw contact bent van iemand die positief getest is (een nauw 

contact is iemand waarbij je in de afgelopen 10 dagen minimaal 15 minuten binnen 

1,5 meter bent geweest)? 

2. bent (terug)gekomen uit een COVID-19 risicogebied? 

3. bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app? 

Zie ook bijlage 1 voor een overzicht met deze vragen vanuit de overheid en bijlage 2 wanneer je in 

thuisquarantaine gaat/zou moeten zijn. 

Wat kun je zelf doen? 
De volgende adviezen gelden: 

✓ Volg de hygiënemaatregelen nauwkeurig op. Was je handen regelmatig met water en zeep, 

zit met je handen niet aan je gezicht, schud geen handen en hoest of nies in je elleboog. 

✓ Als je gezondheidsklachten hebt zoals neusverkoudheid, hoesten, koorts en/of 

benauwdheid, dan blijf je thuis om uit te zieken. 

✓ Als je tot één van de risicogroepen behoort, maak dan zelf de afweging of het medisch 

verantwoord is dat je kan werken. In overleg met je arts moet de afweging worden gemaakt of 

en welke werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. 

✓ Neem je eigen lunch mee (tenzij anders gecommuniceerd). 

✓ Neem je eigen (thermos)beker mee om van de drankenautomaat bij A&D Totaal gebruik 

te maken (indien training bij A&D Totaal is). 

✓ Houd afstand! 

✓ Geef elkaar geen hand. 
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De randvoorwaarden voor onze praktijktrainingen 
We hebben intern een aantal randvoorwaarden opgesteld voor al onze praktijktrainingen in coronatijd. 

Dat betekent dat deze randvoorwaarden behaald moeten worden bij een aangepaste aanpak. Deze 

randvoorwaarden hebben wij opgesteld vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit: 

➢ De trainingen moeten veilig zijn in het kader van het coronavirus. Dat betekent dat we ons 

altijd zullen houden aan de richtlijnen van o.a. het RIVM. 

➢ De trainingen moeten ook veilig blijven in het algemene kader. Praktijkoefeningen moeten 

veilig uitgevoerd kunnen blijven worden. 

➢ De zaken die we op afstand kunnen blijven doen en geen grote afbreuk doen aan kwaliteit, 

zullen we op afstand blijven doen. M.a.w. we zullen alleen de noodzakelijke oefeningen 

uitvoeren tijdens trainingen, die niet of niet goed op afstand getraind kunnen worden. 

➢ De cursisten moeten de belangrijkste vaardigheden kunnen aantonen tijdens 

praktijktrainingen. 

Welke maatregelen levert dit op vanuit A&D Totaal? 
Concreet betekent dat op het moment van schrijven dat voor al onze praktijktrainingen op dit moment 

de volgende maatregelen gelden: 

✓ Je ontvangt deze instructie. 

✓ We zullen deze instructie bij de start van de les nog eens doornemen met de cursisten. 

✓ We zullen van al onze medewerkers en cursisten altijd verwachten dat zij afstand houden tot 

elkaar als dichtbij elkaar komen niet nodig is: 

o We zullen een maximumaantal van 12 cursisten hanteren tijdens praktijktrainingen 

(voor trainingen waar normaliter meer dan 12 cursisten mogelijk waren). 

o We zullen een toegangsbeleid hanteren, zodat mensen niet tegelijk binnenkomen en 

afstand tot elkaar kunnen houden. 

o Een trainingsruimte dient minimaal 50m2 aan oppervlakte te hebben met gunstige 

afmetingen om onderling afstand te kunnen blijven garanderen. Dat mogen ook twee 

aangrenzende ruimtes zijn (bij goed of redelijk weer mag één van de ruimtes ook 

buiten zijn). 

o We zullen bij goed of redelijk weer zoveel mogelijk buiten oefenen. 

o Tijdens oefeningen wordt zoveel mogelijk gezorgd dat men afstand tot elkaar houdt. 

✓ Er wordt extra nadruk gelegd op desinfecteren en schoonmaken: 

o Bij binnenkomst dient iedere medewerker en cursist zijn/haar handen te wassen. 

o Bij aanvang van iedere oefening dient iedere medewerker en cursist zijn/haar handen 

te desinfecteren met desinfectiemiddel dat door A&D Totaal aangeleverd wordt. 

o Al onze materialen, meubilair etc. worden altijd al voorafgaande en tijdens oefeningen 

schoongemaakt, dus ook nu zal dit gebeuren en zal desinfectiemiddel en papier 

aanwezig zijn, mocht een cursist dit zelf ook nog eens willen schoonmaken 

voorafgaande aan een oefening. 

✓ We maken zoveel mogelijk gebruik van simulatiemiddelen en zullen geen oefeningen met en 

op echte mensen uitvoeren. Waar mogelijk kan de cursist oefeningen uitvoeren op poppen of 

op het eigen lichaam. 

✓ We zullen onze ruimtes extra goed ventileren. 

✓ We maken gebruik van digitale middelen voor theorie en toetsing. Er wordt zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van e-learning en digitale eindtoetsen. Er zullen dus geen schriftelijke 

toetsen plaatsvinden voorlopig. Dit is een compromis wat voorlopig gehandhaafd zal blijven. 
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Bijlage 1: Check klachten 
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Bijlage 2: Wanneer moet je in thuisquarantaine? 

 


