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CORONAMAATREGELEN 

Incompany uitvoering op locatie van de opdrachtgever  

 

Voor de Incompany uitvoering van training/examen op locatie van onze opdrachtgevers, staat  

de gezondheid van uw en onze medewerkers voorop. Wij hebben alle mogelijke maatregelen 

hiervoor getroffen en hopen dat u dat ook doet. Als uitgangspunt gelden de richtlijnen van het 

RIVM*.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aantal deelnemers 

Let op: de maximum aantal deelnemers, welke genoemd zijn in de programma’s/offerte, zijn 

gebaseerd op voldoende ruimte op de leslocatie, waarbij onderlinge afstand van 1,5 meter kan 

worden gewaarborgd tussen deelnemers onderling en de trainer. 

 

Incompany uitvoering op locatie van IPC Groene Ruimte  

 

Via deze link treft u de actuele coronamaatregelen die van toepassing zijn bij uitvoeringen op 

onze locatie. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met uw accountmanager van IPC Groene Ruimte. 

  

https://www.ipcgroen.nl/actueel/nieuws/632/coronamaatregelen
https://www.ipcgroen.nl/actueel/nieuws/632/coronamaatregelen
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*Aanvullende informatie lesruimte/locatie 

 

 

Als u de richtlijnen van het RIVM onverhoopt onvoldoende concreet vindt of verder wilt gaan dan 

deze richtlijnen voorschrijven, dan treft u onderstaand onze suggesties c.q. aanbevelingen aan 

voor de uitvoering van Incompany trainingen/examens op uw locatie.  
 

1. De training wordt een op locatie gegeven waarbij zowel tijdens theoretische- als 

vaardigheidstrainingen en/of examens onderlinge afstand van 1,5 meter van de 

deelnemers en trainers kan worden gewaarborgd. Houd u er rekening mee dat dat 

betekent dat er per deelnemer 10 vierkante meter beschikbaar moet zijn (inclusief 

looproutes e.d.). 
2. Toegang tot de locatie door deelnemers graag op verantwoordde wijze. Dus niet allemaal 

tegelijkertijd. 

3. Het is voor iedereen prettig als de leslocatie kort voor het gebruik schoon is gemaakt. 

Denkt u alstublieft ook aan de hand- en deurgrepen? 
4. U helpt het leerproces als de leslocatie beschikt over natuurlijke ventilatiemogelijkheden. 

5. Airco en topcoolingsytemen moeten wel uit staan en uitblijven. 
6. Iedereen vindt het fijn als er voldoende beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld 

handschoenen) en ontsmettingsmiddelen in de lesruimte en op de leslocatie aanwezig 

zijn. Onze trainer zal voor alle zekerheid ook materiaal meenemen. 

7. ‘Social distancing’ is geholpen met duidelijke looproutes, bij voorkeur door pijlen 

aangegeven. 
8. Toiletten moeten misschien wel in de loop van de dag een keer extra worden 

schoongemaakt. 

9. Wij en uw cursisten stellen een Corona-proof regeling voor de lunch op prijs. 

 

 

 


