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Informatie
Op de website https://www.bvbn.nl/kennisbank/brancheprotocol-bhv-ehbo-reanimatieveiligheidscursussen-tijdens-covid-19-pandemie is het actuele protocol veilig trainen voor
BHV-, EHBO, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de Covid-19 pandemie te
downloden. Dit protocol is tot stand gekomen door een samenwerking van het Rode
Kruis, Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening, de Nederlandse Reanimatie
Raad, Het Oranje Kruis en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland, en
biedt handvatten om veilig te kunnen herstarten met het praktijkonderwijs van BHV-,
EHBO- en reanimatiecursussen binnen de RIVM richtlijnen. Opleidingsinstituut JTI heeft
zich geconformeerd aan dit protocol, en daarvoor onderstaande interne procedure
opgesteld.
NB:

Naast de handvatten uit het protocol veilig trainen tijdens de Covid-19 pandemie,
zijn de richtlijnen van het RIVM leidend voor iedereen: instructeurs, medewerkers
en cursisten. Zie hiervoor: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Coronaverantwoordelijke
Binnen Opleidingsinstituut JTI is Ramon Janssen als coronaverantwoordelijke aangesteld.
Ramon Janssen is verantwoordelijk voor:
- De veiligheids- en hygiënemaatregelen binnen de organisatie;
- Het opstellen van de interne procedures op detailniveau;
- Het toezicht op de naleving van het protocol en de interne procedures.
1. Informatie voorziening
In bijlage 1 van dit protocol zijn de basis gedragsregels voor social distancing en
hygiëne welke JTI Opleidingsinstituut hanteert opgenomen. Bij binnenkomst van ons
opleidingsinstituut zijn daarnaast de huisregels duidelijk zichtbaar geplaatst, welke in
het opleidingslokaal nogmaals worden herhaald. Dit draaiboek zal eveneens per mail
beschikbaar worden gesteld aan alle klanten van Opleidingsinstituut JTI, en ook als
download worden opgenomen in de tijdelijke pop-up op de homepagina van de
website van Opleidingsinstituut JTI.
2. Ontvangst cursisten
Cursisten worden vanaf 10 minuten voor aanvang van de cursus bij de ingang
opgevangen door de instructeur en uitgevraagd op de aanwezigheid van eventuele
gezondheidsklachten; hoesten, niezen, verkouden, koorts of zieke indruk. Als er
sprake is van bovengenoemde gezondheidsklachten worden cursisten niet toegelaten
tot de cursus en verzocht om het gebouw te verlaten. Indien er geen sprake is van
bovengenoemde gezondheidsklachten worden cursisten gewezen op de huisregels,
dienen zij hun handen te desinfecteren en worden zij naar een vaste zitplaats in het
opleidingslokaal gewezen. De zitplaatsen zijn hiervoor voorzien van een nummer.
3. Cursussen
Ook tijdens de Covid-19 pandemie blijven de eisen m.b.t. de eind- en toetstermen
van kracht. Opleidingsinstituut JTI hanteert hiervoor de eind- en toetstermen van
NIKTA (https://www.nikta.nl/CR).
Tijdens de Covid-19 pandemie worden onze cursussen zoveel als mogelijk met
blended-learning georganiseerd (E-Learning en aangepaste praktijktest). De
maximale groepsgrootte voor cursussen in het opleidingslokaal van
Opleidingsinstituut JTI is vastgesteld op 6 cursisten. Om deze groepsgrootte te
kunnen borgen, dienen cursisten voorafgaand aan de cursus te zijn aangemeld.
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Cursisten kunnen zich aanmelden via de cursuskalender op de website van
Opleidingsinstituut JTI: https://opleidingsinstituutjti.nl/opleidingsinstituut/inschrijven/cursuskalender/
Iedere cursus zal starten met een veiligheidsinstructie aangevuld met de gedrags- en
hygiëneregels zoals opgenomen in dit protocol. Na afloop van de cursus dienen
cursisten het opleidingsinstituut direct te verlaten.
Tijdens de cursus wordt van cursisten verwacht dat zij handschoenen dragen. De
instructeur draagt naast de handschoenen ook een mondmasker en
veiligheidshesje. Dit maakt het mogelijk dat een instructeur, als dit niet anders
kan, zich binnen 1,5 meter van een cursist kan bevinden.
NB:

Tijdens de Covid-19 pandemie zullen de cursussen op een andere wijze
worden ingericht. Het is van belang dat men zich hiervan bewust is. Veel
zaken zijn vanwege de Covid-19 meetregelen simpelweg niet meer
mogelijk. Concreet betekent dit dat, zoals reeds vermeld, onze cursussen
zoveel als mogelijk met blended-learning worden georganiseerd (ELearning en aangepaste praktijktest). De aangepaste praktijktest betreft
een interactieve video waarmee de cursisten onder leiding van de
instructeur een vooraf opgenomen scenario gaan doorlopen. Gedurende dit
scenario zullen er onderwijsleergesprekken plaatsvinden en ook individuele
praktijkopdrachten worden uitgevoerd door de cursisten. De gemiddelde
duur van een BHV praktijktest zal hierdoor uitkomen op ±3 uur. Voor een
EHBO cursus zal dit ±2 uur zijn en voor een reanimatiecursus ±1,5 uur.
Wij vragen ieders begrip voor deze aangepaste praktijktest.

4. Schoonmaak algemeen én gebruik/schoonmaak leermiddelen
a. Schoonmaak algemeen
Mocht een cursist gebruik moeten maken van het toilet, dan dient de cursist de
toiletzitting, doortrekknop, deurklink en lichtknop te desinfecteren met de op de toilet
aanwezig zijnde desinfectiedoekjes. Uiteraard dient de toiletzitting als laatste te
worden gereinigd. De gebruikte desinfectiedoekjes mogen NIET in het toilet worden
gedeponeerd, maar dienen tezamen met de papieren handdoekjes in de op de toilet
aanwezig zijnde prullenbak te worden gedeponeerd.
Na afloop van de cursus dient de instructeur de gebruikte opleidingsruimtes schoon te
maken met de hiervoor aanwezige desinfectiespray:
- Reinig en/of desinfecteer tafels, stoelen en vast opgestelde leermiddelen;
- Reinig en/of desinfecteer contactoppervlakten zoals deurklinken, lichtknoppen,
trapleuningen, en werk- aanrechtbladen;
- Teken de aftekenlijst af na het schoonmaken. Deze bevindt zich aan de
binnenzijde van de deur van de werkkast (in de keuken).
b. Gebruik en schoonmaak leermiddelen
Iedere cursist krijgt zijn eigen set verbandmiddelen. Ook krijgt iedere cursist zijn
eigen reanimatiepop welke is voorzien van een nieuwe longzak. Overige
opleidingsmaterialen worden zoveel als mogelijk per cursist verstrekt. Daar waar dit
niet mogelijk is worden opleidingsmaterialen tussentijds door de instructeur gereinigd
alvorens deze worden doorgegeven aan de volgende cursist. Na afloop van de cursus
worden alle gebruikte materialen in aparte afvalzakken en/of kunststof bakken
gedaan. Afval in de afvalzakken dienen door de instructeur te worden gedeponeerd in
de afvalcontainer. Lesmaterialen in de kunststof bakken dienen door de instructeur
conform de schoonmaakvoorschriften van de fabrikant te worden gereinigd en
opnieuw te worden verpakt.
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Overalls van oefenpoppen dienen te worden vervangen door nieuwe overalls. De
‘vervuilde’ overalls dienen te worden gedeponeerd in de hiervoor bestemde wasmand.
Het reinigen dient middels de hiervoor bestemde aftekenlijsten te worden afgetekend.
Aftekenlijsten dienen ten alle tijden bij de materialen aanwezig te zijn, zodat altijd
aantoonbaar is dat alle materialen zijn gereinigd alvorens deze worden ingezet.
5. Catering en pauzes
Tijdens de cursussen welke worden verzorgd in het opleidingslokaal van
Opleidingsinstituut JTI kunnen deelnemers gebruik maken van koffie, thee en/of
frisdrank. Koffie, thee en/of frisdrank wordt door de instructeur aan de cursist
uitgereikt. Dit om verkeersbewegingen binnen het opleidingslokaal zoveel als
mogelijk te beperken. Volg ook in de pauzes de aanwijzingen van de instructeur op
en houd je als cursist aan de gedragsregels voor social distancing en hygiëne.
Wanneer een cursus langer duurt dan 4 uur en er een lunch wordt verstrekt door
Opleidingsinstituut JTI, dient de lunch in het opleidingslokaal te worden genuttigd.
Idem als voor de koffie, thee en/of frisdrank geldt, wordt ook de lunch door de
instructeur uitgereikt. Lunch zal door een cateraar apart verpakt worden aangeleverd.
6. In-company cursussen
Alle voorgaande punten uit dit protocol zijn in de basis ook van toepassing op incompany cursussen. Uiteraard dienen er over catering en schoonmaak duidelijke
afspraken te worden gemaakt tussen Opleidingsinstituut JTI en opdrachtgever. Ook
over de maximale groepsgrootte en de wijze van aanmelden dienen duidelijke
afspraken te zijn gemaakt tussen beide partijen. Al deze klant specifieke afspraken
dienen duidelijk op schrift te worden vastgesteld, zodat eenieder weet wat van elkaar
kan- en mag worden verwacht. Opleidingsinstituut JTI zal ten alle tijden uiterlijk 24
uur voorafgaand aan de in-company cursus controleren bij de opdrachtgever of aan
de gemaakte afspraken kan worden voldaan. Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan
kan de cursus vanuit veiligheidsoverwegingen niet plaatsvinden.
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Bijlage 1. Gedragsregels social distancing en hygiëne
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