Voorwaarden scholing in tijden van Corona (COVID-19)
Tot ons genoegen kunnen wij na een aantal maanden uitstel van scholingen vanwege het coronavirus
onze scholingsactiviteiten hervatten. Wij zien ernaar uit om uw organisatie te helpen om de zorg voor
mensen met epilepsie te optimaliseren door middel van onze scholing.
Wij doen ons uiterste best om onze scholing zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw wensen,
behoeften en mogelijkheden. Echter zijn wij genoodzaakt om in ons beider belang een aantal
voorwaarden te formuleren om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De gezondheid van
uw en onze medewerkers heeft hoogste prioriteit.
Algemene informatie
De belangrijkste klachten bij besmetting met het coronavirus die vaak voorkomen zijn:






Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
Hoesten
Benauwdheid
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Wat kunnen we doen om verspreiding te voorkomen?






Handen wassen
Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
Papieren zakdoekjes gebruiken en direct weggooien
Geen handen schudden
1,5 meter afstand houden

Wat mag u van ons verwachten?





Indien de trainer (één van) bovengenoemde klachten heeft zal hij/zij geen scholing geven. Wij
doen ons uiterste best om in dat geval vervanging te regelen.
De trainer houdt zich aan de door het RIVM gestelde maatregelen zoals hierboven
geformuleerd.
De werkvormen in onze scholing zijn actief en interactief. Deze werkvormen worden in
aangepaste vorm aangeboden om zowel de kwaliteit als de 1,5 meter te kunnen borgen.
Indien de trainer (één van) bovengenoemde klachten opmerkt bij een cursist zal hij/zij de
cursist vriendelijk doch zeer dringend verzoeken de ruimte te verlaten.

Wij verzoeken u het volgende:





Attendeert u uw medewerkers op de voorwaarden om deel te nemen aan de scholing.
o Indien de medewerker één van bovengenoemde klachten heeft is deelname niet
toegestaan.
o Maatregelen om verspreiding te voorkomen zoals hierboven genoemd dienen in acht
te worden genomen.
Het maximaal aantal deelnemers is afhankelijk van de scholing, maar nooit meer dan 16. Wij
verzoeken u om zich strikt te houden aan het vooraf afgesproken maximum.
De ruimte die u beschikbaar stelt voor de scholing dient over voldoende ramen ter ventilatie te
beschikken en de mogelijkheid te bieden dat zowel cursisten als de trainer 1,5 meter afstand
van elkaar kunnen bewaren.

Samen werken we aan de beste zorg voor mensen met epilepsie. De trainer neemt voorafgaand aan
de scholing telefonisch contact met u op om bovenstaande met u door te nemen.
U mag vertrouwen op uiterste zorgvuldigheid van Leerhuis Epilepsie als het gaat om de gezondheid
van uw medewerkers. Wij gaan ervan uit dat we ook op uw medewerking kunnen rekenen en wensen
u een prettige bijeenkomst toe.
Heeft u nog vragen? Schroom niet om contact op te nemen met Aukje van den Oord, Coördinator
Leerhuis Epilepsie via avdoord@leerhuisepilepsie.nl of 06-82520395.
Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

