-

Veilig werken is juist in deze 2jd heel belangrijk. De veiligheid van onze cursisten en docenten staat
voorop.
Ivarbo B.V. houdt het RIVM als bron aan voor informa2e en maatregelen. Het Corona protocol wordt
aangepast zodra de RIVM richtlijnen wijzigen. Momenteel is deze van toepassing op alle cursisten en
docenten van Ivarbo B.V.
Ben je verkouden, hoest je, heb je verhoging of twijfel je aan je gezondheid, blijf dan thuis. Voor de
veiligheid van jezelf én die van anderen.
Heb je een van bovenstaande symptomen én volg je een cursus bij Ivarbo B.V., neem dan contact met
ons op via e-mail: info@ivarbo.nl of telefoonnummer: 072-5065738.
Mocht het vanwege het corona protocol nodig zijn om een cursus te annuleren worden de cursisten
en docent daar 2jdig van op de hoogte gesteld. Bij het annuleren van een cursus zullen wij een
alterna2eve cursusdatum aanbieden aan de cursisten.

Algemene maatregelen:
•
•
•
•
•
•
•

Blijf thuis als je één van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn,
lichte hoest, verhoging (vanaf 38 °C)
Blijf thuis als er iemand in jouw huis koorts (vanaf 38 °C) heeS en/of benauwdheidsklachten
Schud geen handen
Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar
Was regelma2g je handen met water en zeep
Gebruik desinfecterende handgel als water en zeep niet beschikbaar zijn
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Tijdens de cursus:
•
•
•
•
•
•
•

Vanaf 01-12-2020 geldt de verplich2ng tot het dragen van niet-medische mondkapjes in alle
publieke binnenruimtes.
Gebruik desinfecterende handgel bij binnenkomst, deze wordt door Ivarbo beschikbaar gesteld
aan cursisten en docent.
Tijdens de cursus is het dragen van een mondkapje in principe niet nodig en naar eigen inzicht.
Neem 2jdens de cursus een vaste plaats in de ruimte en keer hier telkens naar terug.
Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
Koﬃe en thee worden door de docent ingeschonken aan de tafel of wel genu]gd op een door de
cursusloca2e bepaalde ruimte.
Neem de geldende maatregelen in acht van de betreﬀende cursusloca2e, deze worden ter
beschikking gesteld aan de docent door de loca2e bij binnenkomst.

Op deze manier proberen we bij Ivarbo B.V. de verspreiding zo veel mogelijk te voorkomen.
Wees alert, denk aan jezelf én ook aan de ander.

Deze maatregelen zijn ingegaan op 02 juni 2020. Deze maatregelen worden aangepast als daar
aanleiding toe is vanwege nieuwe inzichten of voorschriften van het RIVM.

