Beleid NEN Trainingen rondom corona
Wij nemen uw gezondheid en die van onze docenten zeer serieus. Dat betekent dat zowel bij NEN als
op onze trainingslocaties er passende maatregelen zijn genomen om op een verantwoorde wijze
trainingen te houden met in acht neming van de richtlijnen van het RIVM. U leest hier ons protocol
hoe wij veilig trainingen blijven verzorgen in deze nieuwe anderhalvemetersamenleving.
Volgt u liever de online variant van de klassikale training? Dat blijft mogelijk. Bij iedere training kunt u
zien welke leervariant we aanbieden: klassikaal, online of beide. Kijk hiervoor op
www.nen.nl/trainingen.
Algemene regels hygiëne en veiligheid
•
Blijf bij ziekteverschijnselen thuis (bijvoorbeeld loopneus, keelpijn, niezen of lichte hoest)
•
Houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar (2 armlengtes)
•
Was of desinfecteer uw handen vaak en goed
•
Schud geen handen
•
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze
direct weg.
•
Reis alleen als het niet anders kan met het OV en met een mondkapje
•
Spreek elkaar erop aan als iemand de regels niet naleeft
Wat u kunt verwachten van onze docenten
•
Onze docenten volgen de hygiëne regels en schudden dus geen handen om u te begroeten
en houden afstand
•
Zien erop toe dat elke deelnemer zich houdt aan de hygiëne regels

•
•

Reinigen altijd hun handen alvorens zij het trainingsmateriaal klaarleggen
Gebruiken zoveel mogelijk eigen materialen zoals pennen, whiteboardmarkers etc.

Aandachtspunten voor de deelnemer
•
Houdt u zich aan de bovenstaande hygiëne regels
•
Was bij binnenkomst uw handen en herhaal dit gedurende de dag
•
Houd vooraf, tijdens en na de training continu 1,5 meter afstand
•
Raak tijdens de training zo min mogelijk oppervlakten aan en gebruik papieren zakdoekjes of
uw elleboog om deuren te openen en te sluiten.

Klassikale training op locatie
Al onze trainingslocaties hebben passende maatregelen genomen om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Zij volgen allemaal de richtlijnen van het RIVM en hebben een eigen
protocol. Bij de bevestiging van uw inschrijving leest u welke maatregelen er van toepassing zijn op
de desbetreffende locatie.
Bedrijfstraining bij u op locatie
Wanneer wij een training bij u op locatie verzorgen, gaan wij ervan uit dat uw organisatie de regels
hanteert volgens het RIVM. Ook bij een bedrijfstraining zal de docent zich houden aan
bovengenoemde maatregelen.
•
•
•

Zorg voor de juiste zaalopstelling, rekening houdend met 1,5 meter.
Zorg tijdens de middagpauze voor het reinigen van de tafels en deuren.
Zorg voor voldoende hygiëne in de toiletruimtes.

Wij zijn ervan overtuigd dat we door dit protocol op een veilige en verantwoorde manier trainingen
kunnen verzorgen zowel op locatie als bij u op kantoor.
Veel leerplezier toegewenst!

