Gepaste maatregelen tijdens UOI nascholingen i.v.m. COVID-19
Vanwege het corona-virus hebben wij als UOI maatregelen getroffen. Hierbij volgen we in
eerste instantie de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Wij ontvangen u dus geheel
coronaproof. Daarop is de logistiek op de betreffende locaties aangepast.
Voor nu nemen wij onderstaande maatregelen met betrekking tot de hygiëne. Deze
maatregelen gelden zowel voor deelnemers, sprekers, organisatie en standhouders:
-

-

-

Houd altijd 1,5 meter afstand.
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Tijdens de nascholing schudden we geen handen.
Er is aangepaste catering, gericht op 1.5 m afstand.
De inrichting van grote zalen op 1.5 m voor sprekers, deelnemers en standhouders.
We vragen iedereen op de eigen hygiëne te letten en regelmatig de handen te
wassen.
Op locatie geldt een strikt hygiëne beleid, onder andere wordt er gezorgd voor
desinfecterende gels.
Op de locatie zorgt men voor extra schoonmaak van meubilair en alles wat in
aanraking komt met handen (denk bijvoorbeeld aan deurklinken) voorafgaand en
tijdens de nascholing.
Tijdens pauzes worden alleen verpakte tussendoortjes aangeboden. Ook voor de
lunch worden gepaste maatregelen genomen om dit zo hygiënisch mogelijk aan te
bieden.
Kom niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de nascholing binnen.
Op locatie zijn looproutes aangegeven, met ook een aparte in- en uitgang route.

Maatregelen tijdens praktijksessies:
1. We houden 1,5 meter afstand van elkaar.
2. Tijdens praktijk onderdelen wordt alleen in kleine vaste groepjes gewerkt, met altijd
eenzelfde facultylid als begeleiding.
3. Tijdens praktijk-onderdelen dienen vooraf en achteraf de handen gewassen te
worden.
4. De oefenmaterialen worden na gebruik gereinigd.

Heeft u zelf lichte klachten blijf dan thuis.
Bent u zelf of is één van uw huisgenoten besmet met Covid-19 blijf dan thuis.
U kunt, indien wij de mogelijkheid bieden, een collega uw plaats in laten nemen. Laat het
ons dan altijd voorafgaand aan de nascholingsdag weten.
Bij een plaatsvervanger vernemen wij graag de gegevens van de collega die uw plaats in zal
nemen via de mail. Deze regeling geldt uiteraard niet voor de verplichte nascholingen.
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Mocht de overheid opnieuw maatregelen treffen waardoor onze nascholingen niet plaats
kunnen vinden, zoeken wij naar een passende oplossing, zoals bijvoorbeeld online
mogelijkheden of een nieuwe datum. Deelnemers worden bij een dergelijk besluit direct per
mail op de hoogte gebracht. Hierbij tekenen we wel aan dat we de situatie van dag tot dag
bekijken en wanneer de situatie verandert zullen we dit direct met onze
deelnemers/cursisten, sprekers en standhouders communiceren.
We zijn ons er van bewust dat we hierdoor tijdens onze nascholingen wat beperkingen
hebben maar rekenen hiervoor op uw begrip.
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