Protocol t.a.v. trainingen en examens ivm het coronavirus
Inleiding
Vanaf 1 juni organiseert Symbol weer trainingen op haar eigen locaties in Amersfoort en Enschede, op diverse
locaties in het land en bij klanten op locatie. Symbol heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd op haar
kantoren om de trainingen te kunnen laten plaatsvinden, conform de richtlijnen van het RIVM. In dit protocol
worden richtlijnen beschreven ten aanzien van afstand houden, hygiëne, en gedrag voor zowel deelnemers
als voor Symbol medewerkers. Bij het geven van training bij klanten, volgen we tevens de richtlijnen die
gelden bij de betreffende organisatie. Dit protocol zal steeds worden aangepast indien daar aanleiding toe
is.

Hybride = Classroom of Virtueel
Tot eind mei biedt Symbol de open trainingen enkel aan als virtuele variant. Vanaf 1 juni zal Symbol de
trainingen als hybride variant aanbieden. Dit houdt in dat jij als deelnemer zelf aangeeft of je fysiek op onze
trainingslocatie aanwezig wilt zijn, of dat je de training virtueel vanuit je eigen huis wilt volgen. Je kunt dit bij
je inschrijving aangeven, maar je kunt ook halverwege de training nog switchen.
Onze trainingtafels hebben een breedte van 180 cm. Per tafel is één stoel geplaatst, waarmee we de vereiste
afstand van 1,5 meter tussen deelnemers kunnen waarborgen. Hierdoor zullen de komende maanden de
groepsgroottes kleiner zijn dan gebruikelijk en blijven we ruim onder de toegestane omvang van 30 personen
in het gehele gebouw.
Op diverse plekken op onze trainingslocaties in Amersfoort en Enschede zijn statafels geplaatst met daarop
desinfecterende handgel en doekjes. De deurklinken, koffiemachines, watercoolers en koelkasten worden
voor en na elke pauze van een groep trainnees gedesinfecteerd.
Tijdens het spelen van de games dienen deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Alleen de games
waarbij dit mogelijk is zullen derhalve worden gespeeld. Voor en na het spelen van een game dienen
deelnemers de handen te desinfecteren. Mocht je gebruik willen maken van één van onze laptops, dan
dienen ook deze voor en na gebruik gedesinfecteerd te worden.
Iedere deelnemer ontvangt een persoonlijke verpakte lunchbox.
LSSA examens
De LSSA biedt de examens aan op twee manieren. Ten eerste kunnen deelnemers het examen vanuit huis
maken, door middel van Proctoring. De deelnemer ontvangt een link waarop hij/zij kan inloggen. Tijdens het
examen worden de activiteiten gemonitord om spieken te voorkomen. Er zijn specifieke momenten bepaald
waarop de Proctored examens afgenomen worden. Raadpleeg hiervoor de website van LSSA of Symbol.
Tot eind mei biedt LSSA de mogelijkheid om een papieren examen op de locatie Amersfoort te maken,
waarbij voor elke deelnemer een eigen kantoor beschikbaar is. Hierdoor is er beperkt plek om de examens
op locatie te maken. Vanaf 1 juni zijn meer examenkandidaten welkom, waarbij per deelnemer één tafel van
180 cm beschikbaar is.

Hygiënerichtlijnen
De volgende regels dienen door zowel deelnemers als door medewerkers in acht te worden genomen:
-

Kom niet naar de trainingslocatie als je griepverschijnselen hebt.
Was of ontsmet je handen bij binnenkomst en regelmatig gedurende de dag.
Was je handen na het toiletbezoek (binnen de toiletruimte). Desinfecteer je handen vervolgens
(buiten de toiletruimte). Bij elke toiletruimte is een statafel opgesteld met daarop desinfectiemiddel.
Houd altijd en overal 1,5 meter afstand, zowel in de trainingsruimtes als in de algemene ruimtes.
Spreek elkaar aan als iemand zich niet aan de richtlijnen houdt of meld dit bij je trainer.
Volg de visuele aanwijzingen op de locaties.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u hiervoor bij ons terecht.
Namens team Open Trainingen en office managers

