Maatregelen tegen het coronavirus
Met deze informatie willen we jou informeren over hoe wij op een veilige manier onze BHV cursus
verzorgen. De veiligheid van cursisten, instructeurs en personeel van BHV Zuid-Holland staat in deze
coronatijd voorop en wij hebben ons uiterste beste gedaan om alles zo veilig mogelijk te maken.
Hieronder leggen wij uit wat wij hebben aangepast om de veiligheid bij de cursussen te waarborgen.
Hoe zit het met de ontvangst op een cursusdag?
• Wij bieden je bij inschrijving verschillende tijdvakken aan waarop je de training kunt volgen.
• Er zullen maximaal 10 cursisten aanwezig zijn tijdens jouw ontvangst in de kantine.
• Bij binnenkomst in het lokaal wordt je gekoppeld aan een kleur (rood, blauw of groen) die
correspondeert met je tafel in het leslokaal en het toilet gedurende de cursusdag.
• Onze tafelopstelling in de kantine is veranderd zodat we onderling 1,5 meter afstand kunnen
houden.
• In de leslokalen is ventilatie aanwezig. Deze ventilatie zorgt ervoor dat vuile lucht in het
lokaal wordt afgezogen en schone lucht van buiten het lokaal in wordt gestuurd.
• Bij binnenkomst en tussendoor kan je altijd je handen wassen. Ook heeft de instructeur
continu een spuitfles met desinfectiemiddel bij zich en staat op jouw tafel je eigen flesje
desinfectiemiddel. Deze kun je gebruiken om tussentijds je handen te desinfecteren.
• Er zijn altijd handschoenen en mondkapjes aanwezig die door de cursist gebruikt mogen
worden.
• In onze nieuwe lesopzet hebben wij alle contactmomenten weggelaten. Je gaat nu alléén de
brand blussen, er is geen LOTUS en alles wat je vastpakt, zoals bijvoorbeeld de slanghaspel
en de hoofdkraan zal worden gedesinfecteerd door de instructeur.
• We starten de cursus met een veiligheidsinstructie. Hier wordt aandacht besteed aan
besmettingen en de belangrijkste hygiënemaatregelen en tips.
• Gedurende het hele lesprogramma is de dag zo georganiseerd dat we ook gewoon
koffie/thee en fris pauze houden.
Hoe verloopt de cursusdag en heeft corona geen invloed op de kwaliteit?
De klasopstelling is zo dat er twee tafels naast elkaar staan met grote doorzichtige plexiglas platen
tussen de tafels. Tijdens sommige praktijkonderdelen gelden ‘verkeersregels’ die de instructeur je zal
vertellen. Op het ene moment krijg je een ‘vaste’ plaats en op een ander moment moet je met de
klok mee draaien. We leggen het je allemaal uit en het staat ook duidelijk beschreven.
Voor zowel het praktijkdeel brand als EHBO hebben we een leuk passend lesprogramma. Hoe jij op
deze dag dat drukverband op die grote wond gaat aanbrengen houden we graag nog even als een
verrassing voor je. Van de cursisten die bij ons in coronatijd de cursus hebben gevolgd hebben wij
positieve reacties ontvangen. Hieronder een aantal reacties van cursisten op onze klanten vertellen
pagina:
•

“Waar wij met ons 5-koppig team aanvankelijk geen idee hadden hoe het team bij BHV ZuidHolland de training aangepast zou hebben naar de huidige corona-maatstaven, werden wij
meer dan positief verrast! Er is zorgvuldig nagedacht over de wijze waarop we de training
hebben kunnen volgen en er is, ook tijdens de praktijkdelen, geen moment geweest waarop
wij de 1,5 meter niet konden waarborgen. bij BHV Zuid-Holland zijn letterlijk muren
afgebroken om met elkaar veilig en verantwoord aan de slag te kunnen. Geen enkele zorg
dus, ga gerust op training!”

•

“Het was weer een zeer leerzame dag afgelopen donderdag, en top op corona afstand
geregeld door jullie. Ik zag er wel tegenop omdat ik eind februari zo [lang] ziek geweest ben,
maar nogmaals mijn complimenten voor het verloop die dag”.

•

“De BHV - herhaling die wij als basisschoolteam bij BHV Zuid- Holland volgen is altijd goed:
zowel qua inhoud als (maaltijd) verzorging tip top in orde! Nu zijn er natuurlijk allerlei extra
richtlijnen waar men rekening mee moet houden en daar hebben ze goed over nagedacht. De
maatregelen zorgden voor een volkomen veilig gevoel en de manier waarop we tóch konden
oefenen met eigen vaardigheid was prima geregeld. Bedankt!”.

•

“Ondanks alle coronaperikelen konden we op een goede, veilige manier alle handelingen
goed oefenen zonder dat het ongemakkelijk voelt. Het lokaal is fijn ingericht waardoor de 1,5
meter goed gewaarborgd kan worden”.

Staat jouw vraag er niet bij, laat het ons dan weten!
Ben je binnen 10 dagen na het volgen van een cursus bij ons positief getest, laat het ons dan direct
weten.

