
 

Corona-protocol: 
Regels voor trainers en deelnemers aan de Pensioen in Zicht cursus  
 
De gezondheid van deelnemers en medewerkers staat in dit protocol centraal. Het protocol is 
opgesteld op basis van de maatregelen die door de Rijksoverheid zijn afgekondigd en de richtlijnen 
van het RIVM.  
 
 
Vanaf 25 september zijn de coronamaatregelen versoepeld. Deze regels zijn voor onze cursussen van 
belang: 

✓ Was vaak je handen. Hoest en nies in je elleboog. 
✓ Ziekteklachten? Laat je direct testen. Blijf thuis tot je een negatieve test hebt. 
✓ Neem een Coronatoegangsbewijs mee. 

We vragen je om je aan deze regels te houden. 
 
 
Over het Coronatoegangsbewijs: 
Vanaf 25 september ben je verplicht dit te tonen in de horeca, dus ook in de hotels waar wij onze 
cursussen houden. Klik hier voor meer informatie over het coronabewijs. 
Je krijgt dit bewijs als je 

o volledig gevaccineerd bent,  of 
o een negatieve test hebt van minder dan 24 uur geleden (klik hier voor info over testen),  of 
o Corona gehad hebt, korter dan een half jaar geleden. 

 
De CoronaCheckApp geldt als toegangsbewijs. Je kunt ook een papieren bewijs printen. Lukt dit niet, 
klik dan hier. Neem eventueel je vaccinatiebewijs mee. 
 
 
Verder vragen we je: 

• om elkaar de ruimte te geven, ook al is het niet langer verplicht anderhalve meter afstand te 
houden. 

• 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 cursusmaterialen 
zoveel mogelijk digitaal. Het is fijn als je die via email of Whatsapp kunt ontvangen of door een 
foto te maken van een groepsopdracht.  
Papieren opdrachten gebruiken we incidenteel. We zorgen er wel voor dat er voor iedereen pen 
en papier aanwezig is. 
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.testenvoortoegang.org/
https://coronacheck.nl/nl/
https://coronacheck.nl/nl/print/
https://coronacheck.nl/nl/faq/5-4-ik-heb-geen-digid-smartphone-of-computer-met-printer/

