Samen zorgen we voor opleidingen in
alle veiligheid
Welkom op je Cevora-opleiding!
Laten we er samen voor zorgen dat deze opleiding verloopt in overeenstemming met de
instructies voor de bescherming van de gezondheid van de Nationale Veiligheidsraad. In dit
document vind je een samenvatting van wat van je wordt verwacht en waartoe Cevora zich
verbindt.

Toegang tot het gebouw
We vragen je om de richtlijnen voor social distancing en de geldende maatregelen voor de
bescherming van de gezondheid te respecteren in het gebouw waar de opleiding plaatsvindt.

Handhygiëne
We vragen je om bij aankomst in de lokalen van Cevora de handen te wassen, ofwel met een
hydroalcoholische gel, ofwel met water en vloeibare zeep, en ze vervolgens uitsluitend met
papieren doekjes af te drogen. Alle nodige producten vind je in onze lokalen.

Social distancing
We garanderen de naleving van de verplichte sociale afstand van anderhalve meter tussen
elke deelnemer bij de indeling van onze opleidingslokalen en pauzeruimtes.

Onze docent zal de activiteiten zo goed mogelijk aanpassen.

Mondmaskers
Voor alle verplaatsingen in het gebouw waar de opleiding doorgaat is het verplicht een
mondmasker te dragen. Let op dat je het mondmasker correct draagt en verwijdert zodat het
doeltreffend bescherming biedt.
Je moet het mondmasker niet dragen tijdens de opleiding zelf, tenzij bij bepaalde oefeningen
de sociale afstand niet kan worden gerespecteerd.
Onze docent zal het mondmasker ook niet dragen tijdens het lesgeven. Voel jij je echter veiliger
met een mondmasker, dan mag je dat tijdens de opleiding ook dragen.

Jouw contactgegevens
Als een docent of mede-deelnemer na de opleiding ziek wordt door het virus dat COVID-19
veroorzaakt, kunnen wij jouw contactgegevens gebruiken om je hiervan op de hoogte te

brengen. We gaan hierbij steeds vertrouwelijk om met jouw gegevens en respecteren jouw
privacy.
Hoe meer besmettingen we zo kunnen vermijden, hoe beter.

We wensen jou een veilige en leerrijke opleiding!

