Algemene Periodieke Keuring

Corona protocol
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Corona hygiënereglement:
Wij van PSB willen de lessen weer gaan voortzetten, maar moeten u dan wel met klem vragen om
aan onderstaande voorwaarden adviezen e.d. te gaan voldoen. Wij proberen hiermee om de besmetting met het Corona virus te voorkomen c.q. zo klein mogelijk te maken.
Bij overtreding van het Corona Reglement wordt u direct naar huis gestuurd om het besmettingsgevaar voor uw mede kandidaten te voorkomen.
* Ben je verkouden, heb je keelpijn of koorts, ben je ziek, blijf je thuis, en neem je telefonisch
kontakt op met school, voorafgaande aan de les wordt jouw lichaamstemperatuur gemeten.
* Minimaal een kwartier voor aanvang van de lessen ben je op school aanwezig i.v.m. uitvoering
Corona maatregelen, ben je te vroeg blijf je in de auto wachten tot je naar binnen mag.
* Na aankomst de auto parkeren en alleen lesboek en balpen meenemen naar lokaal.
* Ook op het buitenterrein of parkeerplaats houd u 1,5 meter afstand op de andere kandidaten.
* Voordat je het lokaal binnen gaat, eerst verplicht mondkapje op en handen wassen/desinfecteren in de hal.
* Maximaal mag er 1 persoon in de hal aanwezig zijn om zijn handen te wassen/desinfecteren in
de hal, om daarna rechtstreeks het lokaal in te lopen.
* Uitsluitend het lesboek balpen, mondkapje, telefoon en eventueel jas zijn in het lokaal toegestaan, zelf mee gebracht eten of drinken mag niet in het lokaal genuttigd worden.
* Toegang tot het kantoor is verboden gedurende de Corona maatregelen, ook voor en na de les,
vragen stellen aan de administratie doet u in het lokaal of via de telefoon.
* Uw kleding, schoenen en mondkapje "zijn schoon" als u naar school komt, werkkleding en of
werkschoenen wordt gedurende de Corona periode niet geaccepteerd.
* In het lokaal en tijdens de les zoveel mogelijk de 1,5 meter vrije afstand aanhouden en tijdens
het binnenkomen en verplaatsen in het lokaal draagt u een mondkapje.
Handenschudden, high five's e.d die lichamelijk kontakt geven zijn verboden voor iedereen in
het lokaal. Rekenmachines worden niet meer in bruikleen gegeven.
* Bestelde drank wordt zoals gebruikelijk op dienbladen gepresenteerd en de bestelde consumpties pakt de kandidaat zelf van het dienblad.
Kontakt met consumpties van anderen wordt zoveel mogelijk vermeden.
* Tijdens het ophalen van de vuile vaat zet de kandidaat zelf zijn kopje, glas of leeg flesje weer
op het dienblad.
* Gepast geld meenemen voor de consumpties zodat contant afrekenen met wisselgeld tot een
minimum beperkt wordt. (€ 1,50 per consumptie)
* Rookpauze's worden tijdens de Corona periode overgeslagen, ivm 1,5 meter vrije afstand die
hierbij niet te regelen is en de tijdverlies om daarna weer handen te wassen en één voor één
naar buiten en binnen lopen.
* Het gebruik van het toilet wordt geminimaliseerd en wordt vooraf gevraagd, i.v.m. het wachten
bij het toilet, wat niet is toegestaan door de Corona maatregelen en de gewenste 1,5 meter vrije
afstand. Er zijn desinfecterende doekjes aanwezig voor het toilet.
* Aan het einde van de les verlaten we één voor één het lokaal met het mondkapje op en zorgen
we ervoor dat er geen wachtrij voor de deur komt en dat er maar één kandidaat tegelijk door de
hal loopt.
Tevens zal de tweede uitgang in het lokaal open zijn waardoor u ook de mogelijkheid heeft om
via deze uitgang het lokaal te verlaten, natuurlijk alleen als u daarvoor niemand hoeft te passeren.
U heeft dit reglement vooraf goed doorgelezen, u begrijpt het nut ervan en u gaat deze onvoorwaardelijk uitvoeren / naleven, teneinde het sluiten van PSB bv te voorkomen.
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