
   Gedragsregels i.v.m. corona 

 

Doelstelling protocol 

De doelstelling van dit protocol is om veilig te kunnen herstarten met EHBO en reanimatielessen 
binnen de RIVM richtlijnen. 

Dit protocol biedt opleidingsinstituten en instructeurs handvatten om praktijklessen doorgang te 
kunnen laten vinden. 

Uitgangspunten 

• De veiligheid van cursisten en personeel staat te allen tijde voorop. 
• De richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor iedereen: instructeurs, medewerkers en 

cursisten. 

Ieder opleidingsinstituut stelt iemand aan die verantwoordelijk is voor de uitvoering van dit protocol. 
Bij EHBO Helvoirt heeft Sandra Janssens de taak van coördinator Corona-protocollen op zich 
genomen. 

 

Gedragsregels EHBO Helvoirt 

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor iedereen: instructeurs, medewerkers en cursisten. 

• Kom alleen als je je hebt ingeschreven voor die les. Zorg dat je 5 minuten voor aanvang van 
de les het lokaal binnen gaat, niet eerder en niet later. 

• Bij binnengaan van het lokaal desinfecteer je je handen, en kies je een werkplek die 
klaarstaat voor je, waar je direct gaat zitten. Op die werkplek blijf je de hele les, we oefenen 
niet met en/of op elkaar. 

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden) of verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 
38 graden).Handel vervolgens volgens de richtlijnen die RIVM voor deze situaties geeft. 

• Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of 
benauwdheidsklachten of positief getest is. 

• Houd ten allen tijde 1.5 meter afstand tot instructeurs en andere cursisten. 
• Aan het einde van de les reinigt iedereen de zelf gebruikte lesmaterialen en werkplek, en 

verlaat je het gebouw. 
• Er is geen pauze in deze les van 1 uur, en helaas dus ook geen koffie en thee. Iedereen is wel 

vrij om voor tijdens de les zelf iets te drinken mee te nemen. 
• Wij vragen jullie om zo weinig als mogelijk het toilet te gebruiken. Als dit toch nodig is, dan 

graag met de beschikbare middelen na gebruik reinigen en handen wederom desinfecteren. 

 
Toezicht op naleving van regels 

• Medewerkers en instructeurs houden toezicht op naleving van de regels.  
• Medewerkers, instructeurs en cursisten mogen elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en  

overtreding van de regels. 


