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Eigen Keurmeester is onderdeel  
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Corona-protocol  

 

Door de huidige situatie betreffende het Coronavirus heeft Eigen Keurmeester onderstaand protocol 

opgesteld aan de hand van de adviezen en richtlijnen van de Nederlandse Overheid en het RIVM. De 

veiligheid van onze cursisten en medewerkers staat voorop.  

 

Het is noodzakelijk dat alle cursisten en docenten onderstaande maatregelen opvolgen: 

• Niet deelnemen aan een cursus bij verkoudheidsklachten.  

• Houd zoveel mogelijk 1,5 met afstand tot elkaar.  

• Schud geen handen.  

• Regelmatig de handen wassen met water en zeep of maak gebruik van desinfecterende 

handgel. Was je handen na ieder toiletbezoek, na het eten, na reizen met het openbaar 

vervoer, na het schoonmaken.  

• Hoest en/of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

• Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken. 

• Wanneer een huisgenoot koorts heeft niet deelnemen aan de cursus. Er kan deelgenomen 

worden aan de cursus als de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is.  

 

Maatregelen die Eigen Keurmeester getroffen heeft: 

• Voldoende ruimte tussen deelnemers, docenten en overige bezoekers in zowel het 

theoretische gedeelte als in het praktijkgedeelte.  

• Desinfecterende handgel is ruim voldoende beschikbaar. 

• Mogelijkheid om handen te wassen met water en zeep.  

• Aan iedere cursist wordt verpakt of met handschoenen aangeraakt schrijfgerei ter 

beschikking gesteld.  

• Voor praktijkgedeelten kan iedere cursist kiezen uit verschillende typen handschoenen en 

indien gewenst een mondmasker.  

• Tafels, gladde oppervlakken, deurklinken en het toilet worden dagelijks gereinigd met 

desinfecterende schoonmaakmiddelen. 

• Er zullen maximaal 5 cursisten aanwezig zijn op de cursuslocatie bij Eigen Keurmeester. Bij in-

company cursussen zal gekeken worden naar de grootte van de cursuslocatie in combinatie 

met het aantal deelnemers. 

• De cursusruimte wordt continue mechanisch geventileerd. 

• Bij in-company trainingen wordt verwacht dat ook aan dit protocol voldaan kan worden. Het 

protocol wordt aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld en voor aanvang nagelopen door 

de docent. 


