Protocol trainingen op locatie
De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen op locatie van Samen dementievriendelijk om te zorgen voor een
goede veiligheid en hygiëne in verband met het coronavirus. Indien het niet mogelijk is om te voldoen aan onderstaande
voorwaarden kan de training helaas niet plaatsvinden. Voorop staat de veiligheid en gezondheid van zowel de deelnemers als de
trainer(s). Alle aanwezigen bij de training hebben een eigen verantwoordelijkheid in het naleven van de instructies van de
aanvrager en de trainer(s), dit protocol en de algemene maatregelen van het RIVM.
Locatie
-

De aanvrager is verantwoordelijk voor het regelen van een geschikte locatie waar een 1,5 meter beleid binnen het
gebouw mogelijk is.

-

Het 1,5 meter beleid is van toepassing in de trainingsruimte, algemene ruimtes en sanitaire voorzieningen.

-

Er bestaat een veilige ‘eenrichtingsverkeer’ looproute naar en door de locatie.

-

De sanitaire voorzieningen worden regelmatig grondig gereinigd met nadruk op alle handcontactpunten.

-

De tafels en stoelen waar de deelnemers gebruik van maken zijn vooraf gereinigd en worden na de training opnieuw
gereinigd.

-

Er is sprake van een goede ventilatie in het gebouw en de trainingsruimte, bij voorkeur door geopende ramen.

-

De pauzes worden gespreid binnen de locatie om groepsvorming met andere gebruikers van het gebouw te
voorkomen. Er dient afstemming van aankomsttijden, pauzemomenten en vertrektijden plaats te vinden.

-

Er zijn strikte veiligheids- en hygiëneregels voor het gebruik (handcontactpunten) van koffie- en theefaciliteiten.

-

De medewerkers van de accommodatie zijn zich bewust van de RIVM-richtlijnen en nemen extra maatregelen, zoals het
vaak en goed handen wassen en zijn alert op het navolgen van die regels door (alle) bezoekers van de accommodatie.

Apparatuur
-

De aanvrager zorgt dat een laptop, beamer en geluidsboxen klaar staan en vooraf getest zijn.

-

De apparatuur is gereinigd bij aanvang van de training.

-

De aanvrager zorgt voor hand-desinfectie-gel, papieren handdoekjes en schoonmaakmateriaal voor het reinigen van de
apparatuur na (of tijdens) de training.

Deelnemers
-

Het aantal deelnemers is maximaal 10 tot 15, afhankelijk van de grootte van de zaal.

-

Deelnemers hebben een vaste zitplek in de trainingsruimte.

-

De aanvrager vraagt de deelnemers om niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training
op de locatie aan te komen en direct na de training te vertrekken.

-

Deelnemers wassen hun handen voor en na de training.

-

Als deelnemers zich niet aan de regels houden, mogen de trainers maatregelen nemen. Zij kunnen deelnemer(s) vragen
om te vertrekken of besluiten om per direct de training te stoppen.

-

Deelnemers gaan na de training direct naar huis.

-

Deelnemers met verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid, kunnen niet deelnemen aan de training.

-

Thuisblijven geldt ook als iemand in het huishouden van een deelnemer koorts (vanaf 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten heeft of als iemand uit zijn/haar huishouden positief getest is op corona.

-

Wij raden deelnemers met een kwetsbare gezondheid aan om thuis te blijven.

Trainers
-

De trainer houdt 1,5 meter afstand tot de mede-trainer (indien van toepassing) en de deelnemers.

-

De trainer besteedt bij de start van de training aandacht aan het protocol. Halverwege en aan het einde van de training
wordt hier nogmaals op gewezen door de trainer.

-

Praktijksituaties worden alleen uitgespeeld als de ruimte het toelaat om 1,5 afstand te houden.

-

De trainers delen geen materialen uit aan de deelnemers. Relevante materialen worden vóór de training aan de
aanvrager verstuurd via de post.

-

Trainers met verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid, zullen geen training verzorgen.

-

Thuisblijven geldt ook als iemand in het huishouden van een trainers koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft of als de trainer of iemand uit zijn/haar huishouden positief getest is op corona.

-

Wij raden trainers met een kwetsbare gezondheid aan om thuis te blijven.

-

De trainer is niet verantwoordelijk voor de handhaving van de maatregelen uit dit protocol. Iedere aanwezige bij de
training is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en acties.

Vragen?
Bij vragen kun je contact met ons opnemen via info@samendementievriendelijk.nl
Versie 6 juli 2020. Dit protocol zal worden bijgewerkt bij iedere aanpassing van de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Bij
iedere update vervalt automatisch de vorige versie. Neem voor het actuele protocol contact met ons op.

