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Coronamaatregelen
voor cursisten bij het OI DJI
Op onze opleidingslocaties gelden in het belang van ieders gezondheid de onderstaande regels.
We verzoeken je deze aandachtig door te lezen en strikt na te leven. Voel je ook vrij om elkaar
aan te spreken op naleving van de richtlijnen. Tips zijn welkom bij de OI-medewerkers.
Zo zorgen we SAMEN voor een veilige werk- en lesomgeving.

Algemene richtlijnen

• Was je handen regelmatig met water en zeep
• Houd 1,5 meter afstand
• Volg de aangegeven looprichting
• Douch niet op de OI locaties
• Draag overal een mondkapje (uitleg uitzondering hieronder)
• Laat je temperatuur meten bij betreden pand
• Ga naar huis indien je klachten hebt
• Volg de aanwijzingen op van de medewerkers van het OI DJI
Draag een mondkapje
Op OI locaties wordt overal een mondkapje gedragen.
Uitzonderingen:
• Je zit stil en op 1,5 meter
• Er is een fysieke oefensituatie waarbij de docent aangeeft aan de cursisten dat het
mondkapje af mag
Lichaamstemperatuurmeting voorafgaand aan de les
Bij iedereen die een opleidingslocatie betreedt, wordt een lichaamstemperatuurmeting op het
voorhoofd uitgevoerd door een medewerker of docent (deze meting wordt niet geregistreerd).
Wanneer word je niet toegelaten tot onze trainingslocaties?
• Bij een temperatuur van 38 graden en hoger
• Bij het niet laten opnemen van de temperatuur. Ondanks dat het opnemen op vrijwillige
basis is, kiezen wij dan voor de veiligheid van de groep(en)
Aanvang opleiding
• Ga direct naar jouw lokaal
- Hier staan de hele dag koffie/thee/water
- Hier krijg je lunch en een tussendoortje
• Blijf niet op de gang of voor het lokaal staan voor een gesprek
• Maak alleen gebruik van de kantine als er een zitmogelijkheid is
Pauze
• Zorg ervoor dat jouw tafel in de lunchpauze leeg is, zodat de schoonmaakploeg jouw plek
tussentijds kan reinigen
• Lunch je in het lokaal? Maak dan ruimte voor de schoonmakers, zodat ook zij veilig
kunnen werken
• Als je gaat roken, zorg dan voor voldoende afstand
Eind van de training
• Als je een laptop/pc/toetsenbord/muis hebt gebruikt hebt gebruikt, maak deze dan
schoon met een alcoholdoekje (aanwezig in het lokaal)
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Meld gezondheidsklachten
Heb je coronaklachten tijdens of kort na deelname aan een bijeenkomst gekregen of een
positieve coronatest, meld dit direct bij het Servicepunt.
Coronaklachten zijn:
• Verkoudheid, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen en keelpijn
• Hoesten
• Benauwdheid
• Verhoging of koorts
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)
Contactgegevens Servicepunt
Servicepunt: T 088 07 27150, E servicepunt@dji.minjus.nl

Het Opleidingsinstituut DJI wenst je veel succes met je opleiding!
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