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Protocol Covid-19 KNV EHBO afd. Blokker-Zwaag, 18-6-2020 
 
Het protocol voor onze vereniging is gebaseerd op ‘Protocol Veilig trainen voor BHV-, EHBO-, 
reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de Covid-19 pandemie’, welke te vinden is op onze website 
onder leden - downloads. 
In dit document zijn aanvullingen op bovengenoemd protocol opgenomen.  
Het protocol en deze vastlegging worden verspreid onder leden en instructeurs.  
 
 

1. Gedragsregels social distancing en hygiëne: 
De richtlijnen van het RIVM worden geacht bekend te zijn bij de leden. Deze zijn tevens in het 
bovengenoemde protocol opgenomen. Indien de richtlijnen worden aangescherpt worden deze 
voorafgaand aan de (herhalings)les via een ‘nieuwsbrief’ met de leden gecommuniceerd.  
 
De gedragsregels kunnen goed worden nageleefd in De Wingerd.  
Het is goed mogelijk om handen te wassen en handdesinfectiemiddelen zijn aanwezig (van de 
vereniging). 
Het lesprogramma is hier, waar nodig, op aangepast. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het 
protocol voor LOTUS en protocol voor Examen van OK.  
 
De maximale groepsgrootte is 20. deelnemers bij 2 instructeurs.  
De leden schrijven zich via de website van de vereniging in voor de lessen, het maximum aantal 
deelnemers is ingebouwd op de website. Bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers is 
inschrijven niet meer mogelijk. Zonder inschrijving is deelname niet mogelijk. 
De aanwezige instructeur / instructeurs zijn verantwoordelijk voor naleving van de voorschriften. Bij 
niet naleven van de regels kan het overtredende lid/leden worden verzocht de les te verlaten. 
 
 

2. Aanwezigheid op de cursuslocatie: 
De leden zijn reeds bekend met onze les-locatie De Wingerd.  
De Wingerd voldoet i.v.m. het geven van basisonderwijs aan de eisen die in het protocol genoemd 
worden.  
 
 

3. Pauzes en catering: 
Tijdens de lessen op de avonden wordt koffie en thee geschonken. Hierbij zullen de maatregelen uit 
het eerste artikel van kracht blijven.  
Tijdens de lessen op de zaterdag wordt koffie en thee geschonken. Leden nemen zelf hun lunch mee. 
Hierbij zullen de maatregelen uit het eerste artikel van kracht blijven. 
Indien blijkt dat het niet mogelijk is deze maatregelen te handhaven, zullen de leden verzocht worden 
om zelf hun drinken voor de pauze mee te nemen. 
 
 

4. Schoonmaak: 
Vanuit De Wingerd zijn geen aanvullende maatregelen opgelegd ten aanzien van het schoonhouden 
van het gebouw. De aanwijzingen in het gebouw zullen ten alle tijden worden opgevolgd.   
Ten aanzien van de lesmaterialen worden de geldende richtlijnen in acht genomen en de voorschriften 
van de leveranciers van bijvoorbeeld de reanimatie-poppen. 
Desinfectiemiddelen en nieuwe longen zijn aanwezig.  
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5. Leermiddelen en lesinhoud: 
De lesmiddelen en lesinhoud worden aangepast conform de geldende maatregelen van RIVM, OK en 
LOTUS. 
De instructeurs hebben de voorkeur uitgesproken om “live” les te geven. Dit heeft de voorkeur boven 
online les geven en is met inachtneming van de huidige regelgeving mogelijk in De Wingerd. Het 
bestuur zal dit blijven toetsen.  
 
 

6. In-company cursussen: 
N.V.T. 
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