
Onze EHBO lessen zijn aangepast met extra veiligheidsregels om ervoor te zorgen dat het

verspreiden van het Coronavirus beperkt blijft.

Dit doen wij voor jullie en onze veiligheid.

 

Stichting-EHAK is gespecialiseerd in het verzorgen van lessen over EHBO aan baby's en kinderen.

Tijdens de lessen is de sfeer het belangrijkste. In een ontspannen, veilige omgeving heb je de

beste leermogelijkheden. Juist in de les kunnen er vragen gesteld worden, ervaringen gedeeld

en mogen dingen fout gaan en weer hersteld worden.

 

Ook nu in deze tijd met Covid-19 bewaakt Stichting-EHAK de veiligheid.

 

Wij wensen jullie een fijne EHBO les.

 

Dit protocol is opgesteld conform de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het

brancheprotocol zoals opgesteld door de overkoepelende brancheorganisatie BVBN tezamen met het Rode Kruis, Het Oranje

Kruis, NIBHV en de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).

Protocol EHBO cursus 
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Gedragsregels

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of

verhoging vanaf 38 graden.

Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.

Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot mede cursisten.

Schud geen handen.

Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen

(alcoholgel en alcoholvloeistof) wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn.

 

 

De veiligheid van cursisten en personeel staat te allen tijde voorop.

De focus van dit protocol is gericht op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen rondom Covid-19.

De eisen met betrekking tot de toets en eindtermen van certificerende instellingen binnen de branche van EHBO

en reanimatie blijven van kracht.

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor iedereen: instructeurs en cursisten. (www.rivm.nl/coronavirus-

covid-19)

Het maximale aantal deelnemers per groep is afgestemd op het kunnen borgen van de 1.5 meter afstand en de

afmetingen van de lesruimte.

Algemeen
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De cursisten betreden één voor één de cursusruimte.

Iedere cursist krijgt een vaste zitplaats in de lesruimte waar zij

telkens naartoe terugkeren.

Elke cursist krijgt een set handschoenen en doet deze direct

aan.

De instructeur zal vragen of er gezondheidsklachten zijn. (

hoesten, keelpijn, verkouden, koorts). Bij gezondheidsklachten

wordt de cursist niet toegelaten tot de cursus EHBO.

De instructeur vraagt aan elke cursist of de vragen op de

gezondheidsverklaring zijn ingevuld met NEE.

De instructeur neemt vervolgens de veiligheids- en

hygiënemaatregelen door.

Er is volop de gelegenheid om handen te wassen. Zowel voor,

tijdens als na de training.

 
Voor aanvang van de les 

Bij de entree moet elke cursist de handen desinfecteren.

Handdesinfectiemiddel is beschikbaar bij de entree van de

lesruimte.

Bij het verlaten van de lesruimte, pauzes of toiletbezoek worden

handen gewassen/ gedesinfecteerd volgens de richtlijnen voor

goed handen wassen. ( www.rivm.nl/hygiene/handen-wassen )

 

 

Handen wassen 
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De cursist volgt de instructies van de instructeur op.

Gebruik maken van toiletfaciliteiten gaat in afstemming

(maximaal één persoon per toiletgroep).

Bij alle sessies waar deelnemers in contact komen met

materialen moeten handschoenen worden gedragen. Deze

moeten direct na de oefening worden weggegooid.

Als een praktijkdeel wordt afgesloten en cursisten gaan iets

anders doen, moeten ze hun handschoenen weggooien.

Na het uittrekken van de handschoenen moeten cursisten direct

de handen wassen.

Praktische oefeningen als de Rautek en stabiele zijligging

worden met behulp van afbeeldingen/filmpjes  getoetst.

Elke cursist krijgt zijn eigen verbandmiddelen en deze moeten na

gebruik weggegooid worden.

Het aanleggen van verbanden wordt geoefend op eigen boven- en

onderbenen.

Tijdens de reanimatieoefening hanteren wij naast onze

gebruikelijke strenge hygiënische maatregelen de volgende

aangescherpte regels:

 

 

Tijdens de les

Wegwerphandschoenen verplicht. (aanwezig tijdens de les)

Gebruik face-shield verplicht. ( aanwezig tijdens de les)

Desinfecteren complete pop (romp en gezicht)



Gelden de gedragsregels social distancing en hygiëne.

Blijven de cursisten zoveel mogelijk in de cursusruimte.

Om verplaatsing door de ruimte te beperken wordt er geen koffie

of thee geschonken. Zorg voor een eigen flesje water.

Gebruik maken van toiletfaciliteiten gaat in afstemming

(maximaal één persoon per toiletgroep).

 

 

Tijdens de pauze

Dit protocol is opgesteld conform de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het

brancheprotocol zoals opgesteld door de overkoepelende brancheorganisatie BVBN tezamen met het Rode Kruis, Het Oranje

Kruis, NIBHV en de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
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Na de les

Alle persoonlijke beschermingsmiddelen worden weggegooid.

Elke cursist reinigt zijn stoel (en tafel).

De cursisten verlaten één voor één de cursusruimte.

Er is na de les geen mogelijkheid tot het kopen van

verbandmiddelen.  De cursusruimte moet na de les direct

verlaten worden door de cursist.

 

 


