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avM en coronamaatregelen 

Binnenkort staat er een training voor jullie gepland. Wij willen jullie informeren op welke wijze de  

trainingen van de avM worden uitgevoerd zodat de deelnemers en trainer op een veilige manier, 

binnen de richtlijnen van het RIVM, weer fysiek aanwezig kunnen zijn bij een training.  

Trainer en deelnemers: 

- Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot deelnemer en trainer. 

-  Was de handen in ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na het reizen met het openbaar 

 vervoer.  

-  Schud geen handen.  

-  Hoest en nies in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

-  Deel je werkbenodigdheden niet met anderen.  

-  Houd spullen schoon en desinfecteer ze.  

-  Reis alleen als het niet anders kan met het OV en ga niet carpoolen.  

-  Deelnemer met (lichte) ziekteverschijnselen, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

 lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden C), blijft thuis.   

-  Trainer neemt standaard desinfecterende handgel, mondkapje (op verzoek), zeep, papieren 

 handdoekjes en oppervlaktespray mee.  

 

Eisen ten aanzien van accommodatie: 

- Het trainingslokaal dient ramen te hebben die open kunnen, zodat er zoveel als mogelijk 

 gelucht kan worden.  

-  Zorg dat deuren van lokalen en looproutes open blijven staan, zodat er minder aangeraakt

 hoeft te worden.  

-  Zorg dat de tafels en stoelen op 1,5 meter afstand van elkaar staan.  

- Indien er in niet in het trainingslokaal wordt geluncht, dan geldt voor het restaurant ook de 1.5 

 meter afstand. 

-  Zorg dat er in het trainingslokaal bij de ingang papieren zakdoeken, desinfecterende gel en 

 oppervlaktesprays liggen.  

-  Bij binnenkomst in het lokaal wassen deelnemers en docenten hun handen met de 

 desinfecterende gel of spray. Bij het verlaten van het lokaal doen ze dit opnieuw.  

-  Deelnemers en docenten nemen na binnenkomst hun eigen tafels af met desinfecterende 

 spray, en herhalen dit bij het verlaten van het lokaal. - 

-  Prullenbakken aanwezig in elk lokaal, moeten nadat een groep het lokaal verlaat, geleegd 

 worden. 

Overig 

-  Intake met opdrachtgevers en/of deelnemer vinden zoveel als mogelijk digitaal plaats.  

-  Vergaderingen en overleggen vinden zoveel als mogelijk digitaal plaats. 

 


