
 

Algemeen uitvoeringsprotocol In Company Versie 1.0 

 

Uitvoeringsprotocol Covid-19 maatregelen – In Company 
 

SOMA Bedrijfsopleidingen biedt met de grootste zorg scholing aan op uw locatie. Onze focus ligt op de gezondheid 

en het welzijn van onze cursisten, medewerkers, klanten en overige relaties. We houden de informatievoorziening 

van het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nauwlettend in de gaten en volgen de adviezen strikt 

op. Hierbij hebben wij de onderstaande voorzorgsmaatregelen geformuleerd om in een veilige omgeving onze 

activiteiten op uw locatie te kunnen verzorgen. 

 

 

Algemeen 

• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 

verhoging tot 38 graden Celsius. 

• Als u, of een van uw huisgenoten koorts heeft dan blijft iedereen thuis. 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Geef elkaar de ruimte en wees geduldig. 

• Zoek de ruimte op, in plaats van de drukte. 

• Toepassen handhygëne. 

• Geen handen geven. 

• Hoesten en niezen in de elleboog. 

• Papieren zakdoekjes gebruiken. 

 

 

Informatie - richtlijnen m.b.t. uitvoeringen van trainingen 

• De ingang/uitgang en looproutes dienen zoveel als mogelijk vrij gehouden te worden en waar mogelijk zijn 

deze gescheiden.  

• Markeringen/instructies waar samenscholing kan ontstaan. 

• Leslokalen voldoen aan minimaal 1,5 meter afstand tussen zitplaatsen en looproutes. 

• Leslokalen worden geventileerd. 

• Controle van het identiteitsbewijs of invullen van documenten door deelnemers vindt plaats op afstand. 

Deelnemers kunnen deze bij binnenkomst neerleggen op een tafel bij de trainer (de trainer controleert en 

laat deze liggen). Ingevulde documenten worden aan het einde van de dag ingenomen door de trainer. 

• Eventuele lunches (afhankelijk an de training) worden conform de RIVM richtlijnen aangeboden. 

• Lestijden zijn op elkaar afgestemd om drukte in gemeenschappelijke ruimtes te voorkomen. 

• Bij praktijktrainingen en -oefeningen dient de groepsgrootte wellicht aangepast te worden, zodat een 
minimale afstand van 1,5 meter gehanteerd wordt.  

• Trainers hebben een verantwoordelijkheid in de uitvoering van deze maatregelen naar deelnemers, overige 
betrokkenen en zichzelf. Daarom hebben de trainers de bevoegdheid om een training stop te zetten, of 
deelnemers weg te sturen als blijkt dat de gezondheid gevaar kan lopen.  

 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.  
 
SOMA Bedrijfsopleidingen 
Ceintuurbaan 2 
3847 LG Harderwijk 
Postbus 332 
3840 AH Harderwijk 
T   0341 – 499450 
E   info@somabedrijfsopleidingen.nl 
I    www.somabedrijfsopleidingen.nl 
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