Safetyschool

SAFETYSCHOOL PROTOCOL TRAININGEN EHBO EN BHV
Safetyschool vindt de veiligheid van cursisten,
instructeurs en personeel van locaties van groot
belang. Door het uitgeven van dit protocol willen
wij uitdragen hoe wij de trainingen verzorgen.
Dit om duidelijkheid te geven aan instructeurs,
cursisten en locaties om veilig en eﬃciënt cursussen
te kunnen geven. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.
De verantwoording voor het vervoer van en naar
de cursuslocatie ligt bij de opdrachtgevers en cursisten zelf.
Wij sturen daags voor de training naar de cursisten de Corona Checklist.
Uiteindelijk geldt: Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of
verhoging vanaf 38 graden en wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts
heeft en/of benauwdheidsklachten.
Houd, waar mogelijk, 1,5 meter afstand. Schudt geen handen.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik
handdesinfectiemiddelen. (alcoholgel en alcohol vloeistof)
wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn.

AANTAL CURSISTEN IN EEN GROEP.

Het aantal cursisten in een groep in de 1,5 meter samenleving
is afhankelijk van het aantal m2 dat beschikbaar is.
Dat is een kwestie van uitmeten.
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AFSTAND HOUDEN EN GEDRAGSBEÏNVLOEDING

We nemen de regels voor social distancing in acht:
zorgen voor anderhalve meter afstand in de lesruimte,
en ook in de gangen en andere ruimten.
Ook buiten bij het blussen moet de anderhalve meter afstand
worden gerespecteerd.

Onze instructeurs zal een aantal maatregelen treﬀen om cursisten aan
de regels voor social distancing te houden:
• Wij maken in de ruimte zichtbaar wat 1,5 meter is.
• Cursisten hebben een ‘vaste’ plaats in de ruimte en gaan daar telkens
weer naar terug.

Onze instructeur:

• Spreekt cursisten aan op ongewenst gedrag bij overtreding van de regels.
• Zorgt voor handhaving van de regels in en om de cursuslocatie.
• Verleent alleen toegang aan cursisten die zijn aangemeld.
• Start elke cursus met een veiligheidsinstructie aangevuld met de gedrags- en
hygiëneregels.
• Vangt cursisten op bij de ingang en begeleid hen naar de lesruimte.
• Wijst hen hierbij op de huisregels en looproutes.
• Controleert voor aanvang van de cursus of er cursisten aanwezig zijn met
gezondheidsklachten; hoesten, niezen, verkouden, koorts of zieke indruk. Als dat zo is,
verzoek hen dan het gebouw te verlaten.
• Verzoekt cursisten de locatie direct na aﬂoop van de cursus te verlaten.
• Gebruik de koﬃe/thee- en lunchpauzes in het leslokaal zodat er zo min mogelijk
• heen en weer hoeft te worden gelopen.
• Zorgt voor middelen voor handhygiëne in de entree en lesruimten.
• Zorgt voor oppervlakte desinfectiemiddel in de lesruimten.
• Ontsmet alle leer- en hulpmiddelen na gebruik door een cursist.
• Denk daarbij aan eerste hulpmiddelen, en ook aan handgrepen
van brandblussers en andere leermiddelen.

LEER-, HULP- EN BESCHERMINGSMIDDELEN,
BESCHIKBAAR GESTELD DOOR SAFETYSCHOOL

• Cursisten gebruiken handschoenen voor zichzelf en andere cursisten.
• Na het uittrekken van de handschoenen moeten cursisten direct hun handen te
wassen/ontsmetten.
• Als een praktijkdeel wordt afgesloten en cursisten gaan iets anders doen,
moeten ze hun handschoenen weggooien of ontsmetten.
• Mondmaskers: Tijdens handelingen waarbij de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden
dragen de cursisten en instructeur een mondmasker.
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HANDELINGEN EN REANIMEREN TIJDENS DE LES

Alle EHBO handelingen, zoals b.v. de stabiele zijligging, moeten uitgevoerd worden.
Tijdens deze handelingen doen beide cursisten handschoenen aan en dragen
een mondmasker. Handelingen die op een pop uitgevoerd kunnen worden,
zoals de ademhalingscontrole en aanspreken-aanschudden, worden hierop uitgevoerd.
Het aanleggen van verbanden wordt uitgevoerd op elkaar met mondmasker op,
handschoenen aan en het gezicht afgewend.. Gedurende de COVID-19 pandemie geven
wij op een iets andere manier les in het reanimeren. Onze reanimatiepoppen beschikken
over longen die de lucht via de zijkant afvoeren. De lucht kan niet terug via de mond.
Tijdens de pandemie is het echter niet wenselijk om rechtstreeks op de pop te beademen.
Hiervoor stellen wij gedesinfecteerde beademingsmaskers ter beschikking.
Mocht u zich, om welke reden ook, hier niet veilig bij voelen dan is het mogelijk om
een nieuw masker tijdens de training aan te schaﬀen bij de instructeur. Kosten € 20,00.
Voor alle cursisten geldt dat de competenties moeten worden getoond.
Dit houdt in dat er dus beademd moet worden!

VERPLAATSEN

Het zijn bijzondere tijden en wij hebben begrip voor cursisten die zich,
ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet veilig voelen bij/tijdens het praktijkgedeelte.
Voor deze cursisten bieden onze voorwaarden een prima uitkomst.
U mag kosteloos een keer verplaatsen. Voelt u zich niet bezwaard om dit ook te doen.
De overige voorwaarden blijven hierbij gewoon van kracht.

TOT SLOT

Wij doen ons best om de training zo veilig mogelijk te laten verlopen. Dat doen wij samen met u.
Wees eerlijk in de antwoorden en bij twijfel: blijf thuis. Bent u gezond?
Kom naar de training en zie hoe u ook in tijden van Covid 19 op een zo veilig mogelijke manier
hulp kunt verlenen.

