
                            DHTC COVID-19 protocol versie 24 november 2021 

Het doel van het DHTC COVID-19 protocol is het realiseren van een professionele, eenduidige wijze van werken in het 

voorkomen van verspreiding van het corona virus bij het verzorgen van onze cursussen. De gezondheid en het welzijn van 

onze klanten, medewerkers en overige relaties nemen hierbij een centrale plaats in. 

- Alle DHTC medewerkers zijn zich ervan bewust dat het risico op besmetting voor iedereen in de wereld voorlopig 

aanwezig zal blijven. Wij functioneren in deze situatie met een verantwoordelijkheid naar onszelf, naar onze klanten 

en naar onze naasten, om onze cursusverzorgende activiteiten op een professionele manier te combineren met 

virus-veiligheid  

- Er is bij alle DHTC medewerkers een besef aanwezig dat wanneer de RIVM basisregels door allen worden gedragen 

dit leidt tot een serieuze verlaging van de kans op besmettingen. Wij willen hier samen met onze deelnemers zo goed 

mogelijk invulling aan geven 

Versie 24-11-2021: Voorwaarden voor deelname aan al onze cursussen zijn: 

• Acceptatie van de RIVM-basisregels;  

• Het volgen van onze aanwijzingen die hierop betrekking hebben; 

• Het verklaren dat er geen sprake is van lichamelijke klachten die vallen onder corona-verschijnselen. 

Wij bevelen het dragen van mondkapjes “binnenshuis” ten sterkste aan wanneer men niet zit en zich verplaatst in kantine, het 

leslokaal en door het gebouw. 

Verlaging van het besmettingsrisico bereiken wij verder door herinrichting van onze ruimtes, en het beschikbaar stellen van 

ontsmettingsmiddelen. 

Bij aanmelding bij DHTC op de dag van de cursus vult elke deelnemer een medisch vragenformulier in, waarbij deelnemer bij 

ondertekening verklaart geen lichamelijke klachten te hebben die overeenkomen met symptomen die duiden op besmetting 

met het COVID-19 virus. 

Vanaf binnenkomst bij DHTC is het houden van onderlinge afstand (‘anderhalve meter’) ons advies. Elke deelnemer wordt 

direct bij binnenkomst de mogelijkheid geboden om de handen te ontsmetten. 

Van onze receptiemedewerkster ontvangt hij/zij het volgende: 

• Een pen: voor het tekenen van de presentielijst, het invullen van de vragenlijst én om tijdens de cursusdag notities te 

maken; 

• Een mondkapje, desgewenst, ingeval deelnemer geen eigen mondkapje heeft meegenomen. 

Na cursus-inschrijving en document-uitwisseling aan de ontvangstbalie wordt deelnemer verzocht plaats te nemen in onze 

kantine die is ingericht met aanvaardbare onderlinge tussenruimte tussen de zitplaatsen.  

Deelnemer ontvangt daarbij een plaatsnummer dat correspondeert met zijn cursist-nummer bij aanvang van de cursus. 

Bij aanvang van de cursus wordt de deelnemer opgehaald door zijn/haar instructeur voor die dag. De instructeur draagt daarbij 

een mondkapje. Verplaatsingen binnen de DHTC gebouwen en terreinen zijn gecoördineerd, dat wil zeggen zoveel mogelijk 

zonder onnodige menging met andere groepen. 

In het leslokaal zal de instructeur de cursusdag aanvangen met een algemene veiligheidsbriefing, aangevuld met corona 

specifieke RIVM-maatregelen en DHTC aanbevelingen. 

 

Tevens instrueren wij bij de start van elke cursus alle deelnemers inzake corona-veilige verplaatsingen bij DHTC, pauzes, 

‘georganiseerd’ toiletgebruik, lunch, kleedkamergebruik en inzake ontsmettingsmiddelen en -protocollen, regelmatig ventileren 

van de ruimtes én beantwoorden wij alle relevante vragen.  
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