Veilig terug aan het werk!

Extra maatregelen voor opleidingen op locatie
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

Wat wordt door ACTA voorzien?
•

De docent zal door Acta voorzien worden van de nodige beschermingsmiddelen
(mondmaskers, handschoenen en ontsmettende handgel)

•

De docent zal een mondmasker dragen indien social distancing niet kan worden
behouden

•

Bij praktijklessen zal de docent steeds zijn/haar handen ontsmetten vóór het
binnentreden van de praktijkomgeving, evenals bij het verlaten

Wat verwacht ACTA van haar klant?
Op voorhand:
•

Vooraanmelding van docent zodat toegang vlot kan verlopen

•

Gegevens van de contactpersoon ter plaatse en plannetje met juiste
adres/toegangsgegevens/parkeermogelijkheden om aan de docent te bezorgen

•

Indien van toepassing, de mogelijkheid bekijken om online de veiligheidsfilm/-test
(voor toegang site) te doorlopen

•

Veiligheidsinstructies opvolgen die op de locatie van toepassing zijn met duidelijke
afspraken rond toiletgebruik, pauzes en nuttigen lunch

Op de dag zelf:
•

Een voldoende groot leslokaal waar de social distancing gegarandeerd kan worden

•

Gedesinfecteerde desk en materialen voor de docent

•

Voldoende product zodat de docent ook tussenin desk en materialen kan ontsmetten

•

Cursisten worden door de klant zelf voorzien van geschikte mondmaskers en hebben
een verplichting deze te dragen indien social distancing niet kan worden behouden

•

Bij praktijklessen ontsmetten de cursisten steeds hun handen vóór het binnentreden
van de praktijkomgeving, evenals bij het verlaten

•

Info rond aansluiting van PC/beamer/geluid is in het lokaal aanwezig.

De docent heeft te allen tijde het recht een cursist de toegang tot de opleiding te weigeren
indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarden.
Indien u als klant niet aan de voorwaarden COVID-19 kan voldoen en een oplossing
uitblijft, heeft onze docent het recht de opleiding stop te zetten.
De beschreven maatregelen en richtlijnen kunnen worden aangepast naargelang de
adviezen van de Nationale Veiligheidsraad en de gezondheidsexpert.

