
ALGEMEEN

NRP Academie doet haar uiterste best locaties te selecteren die voldoen  
aan de richtlijnen. Uiteraard heeft iedere deelnemer van de NRP Academie  

ook een eigen verantwoordelijkheid.

Schud geen handen.

 
Hoest of nies in een zakdoek (en gooi die naderhand weg) of in de binnenkant van je elleboog.

 
Was geregeld je handen met water en zeep.

 
Houd 1,5 meter afstand.

 
Blijf bij klachten die wijzen op COVID-19 thuis en laat je bij voorkeur testen.

  
5 min Kom niet te vroeg (liefst 5-10 minuten van tevoren).

 
Ben je te vroeg verzamel buiten (1,5 meter afstand).

 
Registreer je bij aankomst op de daarvoor aangegeven plek.

 
Ga meteen na registratie naar de zaal.

 
Desinfecteer telkens je handen wanneer je de leslocatie betreedt.

 
Volg instructies op van de NRP organisatie en het personeel op de leslocaties.

LESLOCATIES

 
Er worden locaties gekozen die zich houden aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en RIVM.  
De locatie communiceert duidelijk over hun maatregelen aan de bezoekers van de locatie.

 
Een goede ventilatie is vereist, bij voorkeur met buitenlucht (ramen en deuren die open kunnen).

COVID-19 protocol
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Er is voldoende desinfectiemiddel aanwezig om handen te reinigen in de zaal waar de  
bijeenkomst plaatsvindt.

 5,5m

De zaal is groot genoeg voor het aantal deelnemers en trainers. Hierbij gaan we uit van zeker 
5,5m2 per persoon. Dat betekent bij 20 deelnemers en 2 trainers een zaal van minimaal 125m2.

RICHTLIJNEN FYSIEKE BIJEENKOMSTEN

   

In de opstelling is er bij voorkeur 1 bureau/tafel per persoon. Indien dat niet mogelijk is, is er 
in ieder geval 1 bureau voor 2 personen. In dat geval heeft het bureau een minimale lengte van 
1,50m met de mogelijkheid om aan beide uiteinden te werken. In de opstelling is er voldoende 
ruimte voor de trainers en deelnemers om rond te lopen en hebben alle deelnemers en trainers 
min. 1,5m afstand tot elkaar.

   
De lunch wordt zoveel mogelijk individueel uitgereikt. Ook bij de lunch en koffie/thee 
is er voldoende ruimte zodat er 1,5m afstand kan worden gehouden.

   
Toiletten en openbare ruimtes worden regelmatig schoongemaakt.

          In het geval van digitaal werkmateriaal: 
       • goedwerkende wifi, rekening houdend met 1 laptop per deelnemer en trainer.
       • voldoende stopcontacten / verlengsnoeren.
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