Coronaprotocol Elann voor nascholingen op locatie
Uitgangspunten algemeen
• Nascholingscoördinatoren, deelnemers en docenten zijn niet verkouden of ziek en hebben geen
huisgenoten die ziek zijn (Landelijke richtlijn).
Voorafgaande aan de bijeenkomst wordt een vragenlijst toegezonden. Deze moet naar waarheid
worden beantwoord en leidt bij vijfmaal ‘nee’ tot toegang bij de nascholing:
1. Heeft u verkoudheidsklachten/hoesten (allergie telt niet mee)? Ja/nee
2. Heeft u koorts? Ja/nee
3. Heeft u contact gehad met positief geteste corona patiënt afgelopen 2 weken? Ja/nee
4. Heeft u een huisgenoot met koorts? Ja/nee
5. Bent u binnen 10 dagen voorafgaand aan de cursusdag in een gebied geweest waar een oranje of
rood reisadvies geldt? Ja/nee
• Hoest en nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes (Landelijke richtlijn).
• Schud geen handen.
• Te allen tijde wordt 1,5m afstand gehouden (Landelijke richtlijn). De locatie biedt de mogelijkheid
om te allen tijde 1,5 meter afstand te houden. Indien dit bij vaardighedenonderwijs niet mogelijk is,
zijn mondkapjes aanwezig (zie aanvullende maatregelen).
• Was de handen vaak, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het
reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken (Landelijke richtlijn).
• Raak niet onnodig deurklinken, posten, bellen, het gezicht e.d. aan.
• Indien u het prettig vindt om beschermd deel te nemen, dan dient u uw eigen
beschermingsmiddelen mee te nemen (vaardighedenonderwijs uitgezonderd, zie aanvullende
maatregelen).
• De presentatie kunt u na afloop downloaden op: www.elann-nascholingen.nl achter de inlog. Het
evaluatieformulier wordt achteraf digitaal verstuurd.
• Spreek mensen aan die zich niet aan het protocol houden.
Aanvullende maatregelen bij vaardighedenonderwijs
• Indien gewenst kunnen deelnemers en docenten beschermingsmiddelen dragen tijdens het
oefenen van vaardigheden. De volgende beschermingsmiddelen worden door Elann verstrekt:
- Mondkapje
- Handschoenen
Indien u ook gebruik wenst te maken van een beschermende bril en jas tijdens het
vaardighedenonderwijs, dan dient u deze zelf mee te nemen.
• De docent doet de vaardigheden plenair voor en iedereen oefent individueel. De docent kijkt op 1,5
meter afstand mee. Na de scholing worden tafels en materialen schoongemaakt met desinfectans.

