Veilig terug aan het werk!
Extra maatregelen voor opstart als docent
Preventieve maatregelen

Verplichte maatregelen
2 basisregels
•

Social distancing (1ste beschermingsniveau, art. 5 welzijnswet)

•

Handhygiëne

Persoonlijke beschermingsmiddelen (2de beschermingsniveau)
•

Mondmaskers indien social distancing niet behouden kan blijven

Taken docent
•

Verlucht het lokaal: voorzie (extra) manuele ventilatie via ramen (gezondheid gaat
hierbij voor op thermisch comfort) en sluit de ramen na het einde van de les

•

Spreek af met collega’s om alternerend pauze te nemen

•

Vraag cursisten handen te ontsmetten bij binnenkomst lokaal (ook na pauzes of
praktijklessen)

•

Neem aanwezigheden op van cursisten

•

Neem bestelling broodjes op

•

Geef voor 9u de aanwezigheidslijst en bestellijst door aan het onthaal

•

Stel de veiligheidsinstructies voor

•

Neem de cursisten mee naar de foyer en laat instructies zien voor nemen dranken

•

Respecteer éénrichtingsverkeer in de hal

•

Ontsmet handen bij betreden praktijkhal en zie toe op correcte toepassing door
cursist

•

Draag verplicht een werkvest bij praktijklessen, neem iedere dag een nieuw jasje en
deponeer het gebruikte in de daarvoor aangeduide zak

•

Probeer te allen tijde social distancing te behouden

•

Draag verplicht een mondmasker indien social distancing niet kan worden behouden
(mondmaskers worden aangeboden door ACTA)

•

Ontsmet bij praktijklessen steeds de handen (ook cursisten) bij het binnentreden van
de praktijkomgeving, evenals bij het verlaten

•

Leg op voorhand de materialen klaar die de cursisten nodig hebben tijdens de les

•

Bij gebruik van materialen tijdens cursussen, laat deze verzamelen op een
aangewezen plaats

•

De docent heeft het recht een cursist van de cursus te weigeren indien niet voldaan
aan de voorwaarden

•

Gebruik de toiletten op de eerste of tweede verdieping (toilet cursisten gelijkvloers
hal)

•

De beschreven maatregelen en richtlijnen kunnen worden aangepast naargelang de
adviezen van de Nationale Veiligheidsraad en de gezondheidsexpert

