CPW Veiligheidsprotocol Covid-19
Wij vinden het heel belangrijk om de training veilig te laten verlopen. Daarom werken we
volgens het onderstaande protocol. Zou je dit even lezen? Heb je er een vraag over, neem dan
gerust even contact met ons op.
Voorafgaand aan de training
•

•

Wanneer je de volgende klachten hebt vragen we je om niet naar de training te komen:
verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder
neusverstopping).
Je kunt de gemiste dag kosteloos inhalen op een ander moment, wanneer je
gezondheidsklachten er niet meer zijn.

Tijdens de training
•
•
•
•
•

•

•

Houd steeds 1,5 meter afstand tussen jezelf en de andere aanwezigen. Er is tape op de
grond om je te helpen daarbij.
Gebruik de desinfecterende handgel die beschikbaar is.
Er zijn plastic handschoentjes beschikbaar voor degenen die dat willen.
Raak alleen je eigen trainingsmaterialen en pen aan.
Er zijn vijf ruimtes beschikbaar en in je handout staat aangegeven in welke ruimte de
diverse onderdelen van het programma plaatsvinden, zodat de groep steeds goed
verdeeld blijft over de ruimtes.
Word je tijdens de training niet lekker, geef het dan meteen aan bij de trainer en verlaat
de trainingsgroep. Als de je sessie moet verlaten kun je de hele sessie kosteloos inhalen op
een later moment.
Er zijn twee ruimtes waar koffie en thee en water aanwezig is. Neem de machines na
gebruik af met een desinfecterend doekje dat beschikbaar is.

Na afloop van de training
•
•
•

Verlaat de trainingsruimte na afloop van de training direct.
Na afloop van de training worden de stoelen en tafels en deurklinken etc. door de trainer
gedesinfecteerd.
Word je ziek binnen 14 dagen nadat je aanwezig was in een trainingssessie, wil je het de
trainer dan laten weten? Wij informeren dan de overige deelnemers hierover.

Heb je een vraag naar aanleiding van dit protocol? Neem dat s.v.p. even contact met ons op
via cpw@progressiegerichtwerken.nl of info@progressiegerichtwerken.com

