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Coronamaatregelen bij code95 

 

Omdat de veiligheid van onze medewerkers en u als klant voorop staat 

werden er binnen de sector enkele uniforme afspraken uitgewerkt rond 

veiligheid en hygiëne die verder gaan dan de social distancing. 

Er zijn 3 belangrijke pijlers:  

Afstand houden, handen reinigen, en in de vrachtwagen een chirurgisch mondneusmasker dragen. 

                  

 

Klassikale opleidingen  

Wat kan u van ons verwachten? 

• Bepaling van de groepsgroottes met respect voor de social distancing 

o Minstens 1.5m afstand in het leslokaal tussen alle deelnemers 

o De tafels worden zo opgesteld dat deelnemers niet rechtover elkaar kunnen zitten. 

• Voldoende mogelijkheid om de handen te wassen of te ontsmetten met handgel 

• Correct en goed gereinigde opleidingslokalen en opleidingsmaterialen 

• Goed verluchte opleidingslokalen 

• U krijgt van ons één nieuwe balpen, schrijfblok en een syllabus. 

• Opleidingsmaterialen worden niet meer gedeeld/rondgegeven  

• Individueel verpakte broodjes 

• Goed geinformeerde docenten 
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Wat vragen wij van u 

• Breng een persoonlijk chirurgisch mondneusmasker mee en een paar werkhandschoenen.  

o Het dragen van een chirurgisch mondneusmasker tijdens de klassikale les is verplicht. 

o Wij adviseren uw werkhandschoenen te dragen bij opleidingen waar praktijkproeven 

aan bod komen zoals ladingzekeren, ingrijpen bij brand,.. 

• Respecteer de social distancing op plaatsen waar dit mogelijk is. 

• Je neemt de gekregen balpen, syllabus en schrijfblok mee aan het eind van de les. 

 

Specifiek voor praktijkopleidingen 

• Chirurgische mondneusmaskers zijn verplicht bij de praktijkopleidingen die doorgaan in het 

voertuig.  

• Volgt u de praktijkopleiding met uw eigen vrachtwagen, dan dient u er voor te zorgen dat het 

voertuig zich in een hygiënische staat bevindt. 

• Volgt u les met één van onze opleidingsvoertuigen? Wij zorgen steeds dat ons voertuig na 

elke sessie wordt ontsmet 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


