Veilig en Gezond Werken!
Protocol in tijden van Corona

4.

Wat betekent het voor het werken met
en voor onze klant

Ook onze klanten verwachten van ons dat wij veilig en gezond werken en hierbij aandacht hebben
voor hun veiligheid en gezondheid. Mocht de klant (kind en/of volwassene) binnen de definitie
‘kwetsbare personen’ van het RIVM vallen, dan vermijden we natuurlijk fysiek contact met hen.

4.1.

Maatregelen bij individuele behandeling en onderzoek

4.1.1.

Algemeen



Regelmatig reinigen van de tafel met desinfecterende spray.



Ruimte tussen de adviseur en kind is waar mogelijk anderhalve meter en wordt
afgeschermd met een preventiescherm.



De testboeken worden gekopieerd (in kleur) en geplastificeerd, zodat deze reinigbaar zijn.



Waar mogelijk wordt onderzoeks- en behandelmateriaal gedupliceerd zodat het kind en de
volwassene ieder een eigen versie kunnen gebruiken.

4.1.2.

Procedure op eigen locatie



Het kind en de adviseur reinigen en desinfecteren de handen bij binnenkomst in de ruimte.



De tafel en het scherm worden tussentijds gereinigd.



Gebruiksmateriaal wordt na afloop gereinigd.



Met ouders worden afspraken gemaakt over het halen en brengen van hun kind. Binnen
wachten is niet toegestaan.

4.1.3.


Procedure op externe locatie
Als er op scholen onderzocht en/of behandeld kan worden zal de adviseur zelf de
materialen meenemen en op dezelfde wijze de testen afnemen.



Afspraken worden met school en ouders gecommuniceerd.

4.2.

Maatregelen bij groepsbehandeling

4.2.1.

Algemeen



Regelmatig reinigen van tafels met desinfecterende spray.



Ruimte tussen adviseurs en kinderen is waar mogelijk anderhalve meter.



Waar mogelijk wordt behandelmateriaal gedupliceerd zodat de kinderen en volwassenen
ieder een eigen versie kunnen gebruiken.

4.2.2.

Procedure op eigen locatie



Kinderen en adviseurs reinigen en desinfecteren de handen bij binnenkomst in de ruimte.



Tafels worden tussentijds gereinigd.



Gebruiksmateriaal wordt na afloop gereinigd.

4.2.3.


Procedure op externe locatie
Als er op scholen behandeld kan worden zullen adviseurs zelf de materialen meenemen en
op dezelfde wijze behandelen.



Afspraken worden met school en ouders gecommuniceerd.



Met ouders worden afspraken gemaakt over het halen en brengen van hun kind. Binnen
wachten is niet toegestaan.

4.3.

Maatregelen bij training en scholing van een volwassene

4.3.1.

Algemeen



Er wordt te allen tijde gebruikt gemaakt van wegwerp bekers en borden.



Er wordt desinfecterende handgel aangeboden bij binnenkomst.



De afstand tussen personen wordt visueel gemaakt om het gevoel van veiligheid te
versterken.



4.3.2.

Jassen worden opgehangen aan de eigen stoel.

Communicatie



Bovenstaande maatregelen worden vooraf duidelijk gecommuniceerd naar de klant.



Afspraken rond hygiëne zijn duidelijk zichtbaar in de ruimte.

4.3.3.


Trainingsinhoud
Adviseur maakt aan het begin van de bijeenkomst duidelijke afspraken met de deelnemer.

4.4.

Maatregelen bij training en scholing van groepen volwassenen

4.4.1.

Algemeen



Koffie, thee en andere versnaperingen worden verspreid door de ruimte aangeboden om
samenkomst van personen te voorkomen.



Er wordt te allen tijde gebruikt gemaakt van wegwerp bekers en borden.



Er wordt desinfecterende handgel aangeboden bij binnenkomst.



Er worden looproutes gemarkeerd.



De afstand tussen personen wordt visueel gemaakt om het gevoel van veiligheid te
versterken.



Er wordt deurbeleid gehanteerd om samenkomst van personen te voorkomen.



Jassen worden opgehangen aan de eigen stoel.

4.4.2.

Communicatie



Bovenstaande maatregelen worden vooraf duidelijk gecommuniceerd naar de klant.



Afspraken rond hygiëne zijn duidelijk zichtbaar in de ruimte.

4.4.3.


Trainingsinhoud
Te gebruiken structuren en werkvormen worden getoetst op het mogelijk maken van
bovenstaande afspraken.



Adviseur maakt aan het begin van de bijeenkomst duidelijke afspraken met deelnemers over
pauzes etc.

