
S A F E T Y  C E N T R E  B O X M E E R

PROTOCOL COVID-19

Ons doel is om tijdens COVID-19 veilig te blijven trainen voor
Brandweer, BHV-, EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen. 

 

 NOODZAKELIJKE TRAININGEN

Het is van cruciaal belang dat personeel bij  incidenten
eerste hulp kan verlenen en kan handelen bij  een brand
en/of ontruiming in uw bedrijf  of organisatie. Ook voldoet
u daarmee aan de wet en aan de eisen van verzekeraars. De
burgerhulpverleners en willekeurige omstanders vervullen
ook een belangrijke en soms levensreddende rol bij
incidenten. 

Daarom zijn de trainingen noodzakelijk voor de
continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen
instellingen, bedrijven en organisaties. Door de noodzaak
kunnen we vanuit de Rijksoverheid met de trainingen
doorgaan, waarbij de gehanteerde aanpassingen en
maatregelen van toepassing zijn.

Veilig door kunnen gaan met trainingen.
IN DIT DOCUMENT: 

Trainingen noodzakelijk
Gedragsregels
In-Company training



GEDRAGSREGELS 

De veiligheid van cursisten en personeel staat ten allen tijde
voorop! Om deze veiligheid te waarborgen, is er een maximaal
aan personen per ruimte met inachtneming van de 1,5 meter
afstand. 

Aantal personen per ruimte:
Maximaal 30 personen in de kantine;
Maximaal 16 personen in lokaal 7/8;
Maximaal 12 personen in lokaal 5 en 6;
Maximaal 1 persoon in de toiletruimte.

Richtlijnen RIVM zijn leidend voor iedereen.
In-Company training

Ook zijn de richtlijnen van toepassing
bij de in-company cursussen.
Voorafgaand wordt besproken met u
als opdrachtgever of de veiligheid
van medewerkers en cursisten kan
worden gegarandeerd. 

Om een goede combinatie te maken
met de theorie en praktijk, kan de
cursist zijn of haar competenties
aantoonbaar maken door (waar
mogelijk) vooraf een e-learning te
volgen. Het certificaat dat bij een
voldoende afronding wordt verstrekt,
kan worden aangetoond aan de
instructeur.

Wij zijn telefonisch of per mail
bereikbaar.

CONTACT:
Safety Centre Boxmeer
Raamstraat 2a
5831 AT Boxmeer
+31(0)485-52 22 88
info@scboxmeer.nl
www.scboxmeer.nl

Houd 1,5m afstand;

Schud geen handen;

Hoest en nies in uw elleboog;

Blijf thuis als u zelf of iemand uit het gezin

klachten heeft;

Was regelmatig uw handen met water en zeep;

Draag een mondkapje in het gebouw als u in

beweging bent;

Volg de aanwijzingen op de borden, van de

instructeur(s) en het RIVM.

Algemene regels:


