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COVID-19 en maatregelen op de cursuslocatie 

 

Onder strikte voorwaarden én met in achtneming van de 1,5 meter afstand mogen we vanaf 1 juni weer trainingen op locatie organiseren. Daar 

zijn we blij mee, want cursisten verwelkomen en hen kennis bijbrengen is immers het liefste wat we doen! 

 

In de achterliggende periode hebben we veelvuldig contact gehad met onze vaste trainingslocaties in o.a. Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en 

Gouda. Samen met hen maken we het mogelijk om op locatie weer lesdagen te verzorgen, waarbij veiligheid één van de belangrijkste 

uitgangspunten is.  
 
Naast het waarborgen van de 1,5 meter afstand zien wij toe op het naleven van de volgende maatregelen: 

 

Deelname aan een training, opleiding of workshop is uiteraard alleen mogelijk als je van tevoren bent aangemeld; 

 

Voorafgaand aan de training maken wij afspraken met de deelnemers zodat een bezoek geen risico vormt voor de gezondheid van 

andere deelnemers en onze werknemers. Ben je verkouden, benauwd, heb je koorts of andere symptomen? Dan moeten wij je 

verplichten thuis te blijven en de training op een later moment te volgen; 

 

 

Enkele dagen voorafgaand aan de lesdag ontvang je van ons informatie over het zaalnummer van jouw bijeenkomst. Je kunt 

hierdoor direct doorlopen naar de betreffende ruimte, zodat filevorming bij de ontvangstbalie wordt voorkomen;  

 

 

Op de vloeren van de trainingslocaties zijn speciale looproutes aangebracht, zodat deelnemers op afstand van elkaar blijven; 

 

 

Als maximale groepsgrootte hanteren we 14 cursisten + docent; 

 

 

De locatie zal voor en na de training hygiënisch gereinigd worden door een schoonmaakploeg; 

 

 

Deelnemers, docenten en medewerkers dienen regelmatig hun handen te wassen en indien ze moeten niezen/hoesten doen zij dit 

in hun elleboog; 

 

 

Wij zorgen voor voldoende zeep, doekjes, schone handdoeken, papieren zakdoekjes en handgel zodat alle deelnemers, docenten 

en medewerkers met enige regelmaat hun handen kunnen wassen en desinfecteren; 

 

 

Koffie/thee en lunches worden apart voor deelnemers bereid en uitgeserveerd in de eigen trainingsruimte (vanzelfsprekend in 

afgesloten verpakkingen). 

 

 

Volg jij binnenkort een lesdag via Helix Academy of HabiTask? Dan ontvang je op korte termijn informatie van ons over de locatie waar je 

wordt verwacht, lestijden etc.  

We hopen je binnenkort weer te kunnen begroeten tijdens een van de trainingsdagen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Helix Academy en HabiTask 

 


