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Covid-19 aanpak Hartveilig Walcheren, update per 15 juni 2020 
 
Wij streven ernaar iedereen in de gelegenheid te stellen getraind en gediplomeerd te 
raken en/of blijven gedurende de Covid-19 maatregelen. Hiervoor hebben wij een 
aangepaste lesmethode ontwikkeld die voldoet aan de RIVM-richtlijnen. 
 
Hygiëne en beschermingsmiddelen 

1 De algemene actuele RIVM-richtlijnen zijn ten aller tijden leidend en 
worden gevolgd 

2 Cursisten met neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 
verhoging (tot 38 graden) mogen niet deelnemen aan de cursus. Ditzelfde 
geldt voor cursisten met verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) 

3 Cursisten met huisgenoten met koorts (v.a. 38⁰ C) en/of 
benauwdheidsklachten mogen niet deelnemen aan de cursus 

4 Er worden geen handen geschud tijdens de cursus. Bij hoesten of niezen 
wordt dat aan de binnenkant van de elleboog gedaan en worden papieren 
zakdoekjes gebruikt. 

5 Handschoentjes en reinigingsmiddelen zijn voldoende beschikbaar. Tijdens 
de cursus worden bij praktische oefeningen handschoenen gedragen. 
Indien de voorschriften van het RIVM dit in de toekomst zouden gaan 
verplichten, worden mondmaskers gedragen. 

6 Gedurende de lessen wordt te aller tijden 1,5 m. afstand bewaart van 
mede-cursisten en de instructeur. Indien de ruimte dit niet toestaat zal de 
cursus geen doorgang vinden (de instructeur overlegt dit van tevoren met 
het gast-bedrijf). Desgewenst beschikt HVW over paaltjes en afzet-lint om 
de ruimtes in te delen / te markeren. Ook bij binnenkomt, het verlaten van 
de lesruimte en tijdens pauzes worden altijd de regels van social distancing 
en hygiëne gevolgd. 

 
Algemeen: 

7 Er zijn maximaal 8 cursisten per cursus.  
8 Iedere cursist krijgt de beschikking over eigen lesmaterialen: een eigen 

reanimatiepop, aed, ehbo-materialen, brandblussers etc. 
9 Er wordt niet geoefend op elkaar maar op fantomen, kunstarmen etc. 
10 Indien de voorschriften voor de te oefenen handeling i.v.m. corona 

afwijken, worden de cursisten hier op gewezen (er gelden m.n. afwijkende 
reanimatie-richtlijnen momenteel). 

11 Lessen vinden zoveel mogelijk plaats op locatie van de klant zodat reizen 
door personeel beperkt wordt. Indien de brand-oefeningen (of evt. andere 
oefeningen) niet op de locatie kunnen plaatsvinden worden oplossingen op 
maat gezocht. Dit kan zijn een terrein in de buurt of een andere oplossing. 

12 Na elke sessie worden alle materialen gereinigd volgens de geldende 
voorschriften 


