CORONA PROOF LESSEN
Het aantal deelnemers aan een cursus is gelimiteerd wegens noodzaak tot voldoende afstand bewaren.
Zo zijn de meeste opleidingen en cursussen sneller volzet maar men kan zich op een wachtlijst zetten.

UPDATE 27/01/2021
•

Campusactiviteiten zijn in zeer beperkte mate mogelijk.
Zo kan de postgraduaat opleidingsverstrekker essentiële practica opleiding voorzien.
• Buitenlandse studenten toegelaten onder voorwaarden.

•

1.
2.
3.

4.

De Federale Regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het overlegcomité
de corona situatie besproken:
Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan, werd gekozen voor tijdelijk
verbod van recreatief-toeristische verplaatsingen uit en naar BelgIë.
Enkel essentiële reizen worden toegelaten, waaronder: reizen van leerlingen, studenten en stageairs met
betrekking tot hun studies.
Als niet-Belg reizen naar België voor essentiële redenen zijn toegestaan.
Verdere info zie htpps://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-22-01/
Boven de 48 h:
• Verklaring op eer
• Gelinkt aan een Passenger Locator Form (PLF) document
• Uitnodiging cursus, factuur of bewijs
Onze opleidingen met practica en supervisie gaan door volgens de update van 30/12/2020.

UPDATE 30/12/2020
•

•

Campusactiviteiten zijn in zeer beperkte mate mogelijk.
Zo kan de postgraduaat opleidingsverstrekker essentiële practica lessen voorzien.
• Dit voor zover het gaat over Belgische studenten onderling.

Alle Reliantie opleidingen gaan door, conform bovenstaande maatregelen van de Regering,
Wij houden ons strikt aan deze maatregelen, welke soms snel kunnen wijzigen.
De méér informatieve lessen worden zo veel mogelijk per webinar of Zoom gegeven.
Praktijk- en supervisie lessen zijn live onder Corona proof voorwaarden
Momenteel is geen catering voorzien, noch koffie/ thee, wel individuele waterflesjes.
We vragen de cursisten steeds de Reliantie Home site pagina te consulteren.
Als de lessen op de locatie doorgaan
voldoen we aan de veiligheidsmaatregelen conform de huidige Wetgeving.

Als erkend opleidingsverstrekker zijn wij bekommerd om de gezondheid van al onze studenten, docenten en
medewerkers. Naast de normen die de WHO en de overheid eisen voor onze sector hebben we ruim de tijd
genomen om onze leslocaties te verifiëren en hebben vastgesteld dat we in de juiste omstandigheden volledig
Corona Proof “live lessen” kunnen aanbieden.
De zalen zijn qua capaciteit aangepast volgens de normen van de Veiligheidsraad en elke cursist zit alleen, op juiste
afstand in overeenstemming met de richtlijnen rond Social distancing.
Tijdens lesdagen met praktijkoefeningen zal per twee vaste deelnemers gewerkt worden.
Mondmaskers zijn wettelijk verplicht en zeker bij zich verplaatsen binnen de omgeving/ setting

VERZOEK AAN DE STUDENTEN TOT NALEVEN VAN ONDERSTAANDE VOORSCHRIFTEN
Niet navolging van deze regels kan spijtig genoeg, leiden tot verbod van verdere toegang tot de locatie(s)

1. Social + distancing
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij vinden het ook niet leuk, maar geef geen handen of knuffels.
Respecteer in de zaal, hall, sanitaire ruimten en tijdens lunch steeds 1,5 m afstand.
Masker dragen is sowieso vereist bij aankomst, verlaten van de locatie(s) en tijdens de lessen.
Geen samenscholing houden op gemeenschappelijke plaatsen en de parking.
Bij aankomst zich direct naar de zaal begeven eerder dan rondhangen op de locatie.
Gelieve niet in keuken en burelen te komen. Medewerkers zijn te bereiken op 0477/ 51 01 01
Bij het binnenkomen van de zaal doorschuiven naar de verst gelegen beschikbare plek.
Wie dichtst bij de deur zit, verlaat eerst de zaal, zodat 1,5 m veiligheidsafstand bewaard blijft.
Deuren worden zo veel mogelijk opengelaten zodat men deurknoppen weinig tot niet aanraakt.

2. Hygiëne
•
•
•
•
•

Wij moedigen aan om de handhygiëne goed te verzorgen via desinfecterende gel of zeep.
Vooral bij aankomst en vertrek uit de locatie, voor het eten, bij elke pauze en na WC gebruik.
Tijdens elke pauze worden alle gebruikte ruimtes verlucht en ontsmet.
Hoesten/ niezen gebeurt in de binnenkant van de elleboog en niet in de hand.
Zoek zo veel mogelijk het aanraken van je gezicht te vermijden.

3. Belangrijk !!!
•
•
•

Bij gewaarworden temperatuursverhoging, niet naar de les te komen en een arts consulteren.
Verzoek tot thuis blijven bij gebruik pijnstillers (paracetamol, ibuprofen, aspirine) tegen griep enz...
Bij zich ziek voelen, van welke graad dan ook, direct contact nemen met een arts en ons verwittigen.

We danken alle cursisten en deelnemers aan onze activiteiten voor hun medewerking en verwijzen voor alle informatie
rond covid-19 virus en de opgelegde regels naar
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf,
https://overheid.vlaanderen.be/corona
https://www.zorg-en-gezondheid.be/overzicht-van-richtlijnen-voor-zorgprofessionals-over-het-coronavirus-covid-19
https://www.info-coronavirus.be/nl/

