
 

Corona-protocol: 
Regels voor trainers en deelnemers aan de Pensioen in Zicht cursus  
 
 
De inhoud van dit protocol is opgesteld op basis van de maatregelen die door de 
Rijksoverheid zijn afgekondigd en de richtlijnen van het RIVM. Klik hier voor meer info. 
Uitgangspunten zoals anderhalve meter afstand houden, hygiënemaatregelen en 
de gezondheidscheck vormen de basis van dit kader. Deze uitgangspunten sluiten aan bij 
de basisregels voor iedereen. 
 
De gezondheid van deelnemers en medewerkers staat in dit protocol centraal. Met deze 
regels informeren we je over de wijze waarop we op een veilige wijze de Pensioen in Zicht 
trainingen kunnen organiseren.  
 
Dat betekent dat iedereen zich aan een aantal hygiëne- en veiligheidsmaatregelen dient te 
houden. De onderstaande RIVM richtlijnen zijn hierin leidend: 
 

• Je houdt anderhalve meter afstand van elkaar  

• Je wast je handen vaak en goed (het hotel draagt zorg voor desinfecterende gels en 
sprays) 

• Je schudt geen handen  

• Je hoest en niest in de binnenkant van je elleboog en je gebruikt papieren zakdoekjes 

• Je blijft thuis als je ziekteverschijnselen (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest) en/of koorts (vanaf 38 graden C) hebt  

• Je blijft thuis als iemand uit je gezin koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. 
 
Verder vragen we je: 

• Dat je je houdt aan de voorschriften vanuit het hotel. Alle accommodaties hebben hun 
eigen protocol opgesteld waarin ze hun gasten wijzen op noodzakelijke hygiëne 
maatregelen (zoals looproutes, aanwezigheid van desinfecterende middelen, maaltijd 
faciliteiten etc.). Bekijk bij voorkeur vooraf de geldende afspraken van het hotel waar je 
naar toe gaat. 

• Dat je indien mogelijk een tablet en/of smartphone meeneemt. Wij delen de cursus-
materialen zoveel mogelijk digitaal. Het is fijn als je die via email of Whatsapp kunt 
ontvangen of een foto te kunnen maken van een groepsopdracht.  
Papieren opdrachten gebruiken we incidenteel. We zorgen er wel voor dat er voor 
iedereen pen en papier aanwezig is. 

 
 

17-7-20 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/documenten/vragen-triage-aan-bezoeker
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

