Wij starten weer met onze trainingen!
ED Academy heeft op 2 juni 2020 haar trainingen weer hervat nadat de RIVM regels omtrent Covid-19 door
de overheid zijn versoepelt.
Bij ED Academy staat veiligheid altijd op nummer 1. Om onze dienstverlening veilig, gezond en
verantwoord aan te bieden en uit te voeren hebben wij de navolgende richtlijnen opgesteld:
Algemeen:
• Deelnemers met gezondheidsklachten zoals koorts, hoesten, verkoudheid, spierpijn,
ademhalingsklachten en andere griepverschijnselen worden gevraagd niet deel te nemen.
• Behoor je tot een risicogroep? Ook dan vragen we je niet deel te nemen.
• Bij aanvang van de training vraagt onze trainer aan een ieder persoonlijk of één van deze klachten
bij de deelnemer of huisgenoten de afgelopen 24 uur bekend zijn. Zo ja, dan wordt de deelnemer
vriendelijk verzocht de training te verlaten.
Trainingsruimte (theorie):
• Omdat wij gebruik maken van een beschikbaar gestelde trainingsruimte vragen wij de
opdrachtgever vooraf om met de inrichting hiervan rekening te houden. Deze dient minimaal te
voldoen aan:
• Voor alle cursisten en de trainer is een minimale afstand van 1,5 meter gewaarborgd, zowel bij het
staan maar ook met de tafelindeling.
• In de ruimte / op de grond wordt een looproute aangegeven.
• De ruimte dient goed geventileerd te kunnen worden.
• Desinfectiemiddelen stellen wij ter beschikking zodat de cursisten en de trainer bij binnenkomst en
op andere momenten de handen kunnen desinfecteren.
Trainingsruimte (praktijk):
• Tijdens praktijksituaties zal er alleen één op één getraind worden. De minimale afstand van 1,5
meter is lastig te waarborgen. Dit houdt in dat de cursisten op afroep het praktijkgedeelte uitvoeren.
Hierdoor kan het voorkomen dat de totale training maximaal een uur kan uitlopen. Tijdens het
praktijkgedeelte dient een ieder minimaal te voldoen aan:
o Het dragen van een mondkapje*
o Het dragen van Latex / Nitril handschoenen*
*Beide items zullen door de trainer van ED Academy aan de cursisten beschikbaar worden gesteld.

ZIJN ER VRAGEN?
Voor vragen zijn wij per email bereikbaar op info@edacademy.nl of telefonisch tijdens kantooruren op 020760 96 80.
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