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Uitnodiging
 

Lotusslachtoffers 
 

Lunch 
 

 Werkvormen
 

 Verbandmiddelen
 

 Extra schoonmaak rondes
 Naast de aanpassingen die in

cursussen worden doorgevoerd, kunt
u het risico op besmetting verkleinen
door de contactduur te verkorten door
de inzet van webinar of e-learning.

 Trainingsduur aanpassen
 

Wij bieden cursisten één
lunchpakket aan in een afgesloten
verpakking. Dit vervangt het buffet. 

Wij maken geen gebruik meer van
lotusslachtoffers. 

Per cursist wordt er een gratis 
 verbandset aangeboden. Het dragen
van handschoenen is verplicht. Deze
sets mogen door de cursist
meegenomen worden en anders
worden ze direct weggegooid. 

Deurklinken en andere
oppervlakten worden meerdere
malen per dag schoon gemaakt. 

Hart voor veiligheid juist nu! 

De cursisten ontvangen een
aangepaste uitnodiging waarin alle
maatregelen die het
Veiligheidsinstituut treft, worden
toegelicht. Hierdoor borgen wij de
veiligheid van onze cursisten. 

Alle brand en ehbo werkvormen
worden aangepast zodat de 1,5
meter in acht worden genomen.

 Digitale presentielijsten
 De instructeur tekent namens de

cursisten op zijn iPad.   

#staysafe
 #hartvoorveiligheid 

 

Kleinere groepen
 Wij trainen in kleinere groepen om te

kunnen voldoen aan de richtlijnen
met betrekking tot voldoende afstand
houden tot elkaar.
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Gezondheidsverklaring

 

Reanimatie oefeningen 
 

 

 

Controle cursisten
 

Veiligheidsinstructies 
 
 

Bij de Ehbo en brand vaardigheden
worden handschoenen aangeboden
en nadien weggegooid. 

Conform richtlijnen van de NRR en
Brancheverenging bedrijfshulpverlening. 
Gebruik van handschoenen is verplicht en
momenteel beademen we niet tijdens 
de cursus.

Elke cursus wordt gestart met
veiligheidsinstructies. Deze zijn
aangevuld met de corona
maatregelen die tijdens de cursus
worden genomen. 

Bij binnenkomst worden de
cursisten gevraagd of ze
gezondheidsklachten hebben.
Hoesten, niezen, verkouden of bij
een zieke indruk wordt de cursist
verzocht om op een later moment
deel te nemen.

Handenwassen
 Cursisten worden voor, tijdens en na

de cursus geattendeerd op het
handen wassen. Ook zijn er
desinfectans aanwezig op de locaties.

Dragen van  
wegwerp handschoenen
 

Hart voor veiligheid juist nu! 

#staysafe
 #hartvoorveiligheid 

 

 

Alle cursisten worden gevraagd een
gezondheidsverklaring in te vullen bij
aanvang van de cursus. 


