
 

 
                                     Eveline van Kralingen, Intensive Care Practitioner, uitstroomprofiel Ventilation Practitioner, i.o.  

 

Instructie Corona Maatregelen Care Training Group 
 

Deze instructie geldt voor iedereen die onderwijs volgt en verzorgt in het gebouw Noordenweg 24, te Ridderkerk en de 
onderwijsruimten van CTG.  Als basisprincipe en uitgangspunt geldt de richtlijn van het RIVM.  
Voorafgaand aan de komst naar de Noordenweg stelt de deelnemer zichzelf de volgende vragen:  
 

1: Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende symptomen die passen bij Corona verkoudheidsklachten  
    (zoals verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, verhoging, kortademigheid of benauwdheid of reuk- en/of smaakverlies? 
2: Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten? 
3: Heeft u op dit moment huisgenoten/gezinsleden met Corona en heeft u in de afgelopen 2 weken contact met hem/ haar gehad  
    terwijl hij/zij nog klachten had? 
4: Heeft u nu Corona of bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden? 
5: Bent u thans in thuisisolatie (verplichte quarantaine, vanwege direct contact met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld)? 
 

Indien één of meerdere vragen met ‘ja’ is beantwoord, mag de student géén onderwijs volgen bij CTG op deze locatie.  
 

Maatregelen rondom bureaus:  
Vrije ruimte van 1.5 meter, vanaf de werkplek;  

 
Pauzes: 
!! Houd 1.5 meter afstand tot elkaar!! 
Aanpassing pauzeschema, zodat niet iedere groep tegelijk pauze heeft; Maak gebruik van de centrale hal tijdens de pauze om de 
1.5 meter te realiseren  
 
Lokaal:  
Ventilatie: de bovenramen zijn tijdens onderwijs standaard open; de airco staat standaard aan;  
 
Gebruik mondkapjes 
Verplicht vanaf 12 oktober 2020   
 
Regels voor binnenkomst en vertrek van studenten in gebouw en lokaal:  
1: Mondkapje of mondmasker verplicht bij binnenkomst, bewegingen (toiletgang, heen en weer lopen) in het lokaal en tijdens  
    de pauze(s).     Het mondkapje mag feitelijk alleen af als je zit, of een presentatie geeft in het lokaal.  
2: De anderhalve meter maatregel wordt strikt nagekomen  
3: Handdesinfectie: bij binnenkomst en weggaan en (indien nodig) tussendoor 
4: Niet blijven hangen bij de koffieautomaten; denk aan de anderhalve meter maatregel. 
5: Na het onderwijs dient de student het gebouw zo snel als  mogelijk te verlaten.  
 
!! Blijf  veilig en hou vol !! .  
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