
 

 
 

 
Dräger Academy COVID-19 maatregelen vanaf 15 november 2021 

  

In dit schrijven wordt u geïnformeerd over de 

maatregelen die door ons en door u genomen 

dienen te worden om een opleiding doorgang te 

laten hebben. 

 

DIENSTVERLENING DRÄGER ACADEMY OP LOCATIE KLANT 
De Dräger Academy verzorgt ook nu trainingen op de eigen locaties van haar klanten. Dit echter wel onder 

strikte organisatorische en hygiënische voorwaarden. Het doel hiervan is een veilige, besmettingsvrije en 

contactarme werkomgeving te creëren voor zowel deelnemers als trainer(s) en overige betrokken.  

 

Dit document geeft de maatregelen aan die wij nemen en/of van u verwacht worden. De Dräger Academy 

behoudt zich echter het recht voor om een opleiding te weigeren of te annuleren tot op de dag van 

uitvoering.  

 

 

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN 
Om het verspreidingsrisico van het COVID-19 virus tegen te gaan zijn alle maatregelen gericht op de 

voorkoming en minimalisering van het infectierisico. De volgende maatregelen dienen genomen te worden:  

• Alle van overheidswege geëiste actuele maatregelen dienen nauwgezet te worden opgevolgd. 

• De maximale groepsgrootte is afhankelijk van de grootte van de lesruimte. Per deelnemer dient 

minimaal een grondoppervlakte 9 m2 beschikbaar te zijn, zodat de deelnemers te allen tijde 1,5 

meter afstand tot elkaar en de trainer(s) kunnen houden.  

• Deelnemers zitten aan gescheiden tafels. 

• Er dient in of op korte afstand van het leslokaal een mogelijkheid te zijn om handen te wassen. Bij 

de wasbak is desinfecterende handzeep beschikbaar.  

• Handen dienen gedroogd te worden met papier en hiervoor dient een afvalbak te staan.  

• Tafels, stoelleuningen, handgrepen, ladegrepen, deurklinken en leuningen worden vooraf en na 

afloop van iedere opleidingsdag schoongemaakt met desinfectiemiddel.  

• Per toilet is een dispenser met desinfecterende spray aanwezig om contactoppervlakten te reinigen.  

• In het lokaal zijn een dispenser/sprayer t.b.v. hand- en oppervlakte ontsmetting aanwezig. 

• Er dienen in het lokaal papieren zakdoekjes aanwezig te zijn en een afvalbak. 

• Deelnemers en trainer(s) dragen een mondkapje wanneer zij staan, lopen, deelnemen aan 

praktijkonderwijs of een practicumopdracht uitvoeren. Zodra men op de eigen plek zit mag het 

mondkapje worden afgezet. De mondkapjes t.b.v. de deelnemers dienen door de deelnemers zelf 

meegenomen te worden, of dienen door de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld.  

• Op iedere tafel liggen per dag 4 setjes Nitrile handschoenen (halve dag 2 setjes). Extra reserve Nitrile 

handschoenen zijn in het lokaal beschikbaar. 

• Voorafgaande aan de opleiding stelt de opdrachtgever de deelnemers in kennis van de 

organisatorische en gedragsmaatregelen. Een kopie hiervan wordt gezonden aan 

opleidingen@draeger.com.  

• Door de opdrachtgever wordt aan de hand van een checklist alle maatregelen genomen. Deze 

checklist wordt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de opleiding gemaild aan 

opleidingen@draeger.com. Zonder retourzending van de checklist zal de opleiding geen doorgang 

hebben en geannuleerd worden conform de geldende annuleringsregeling. 
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Vind uw Dräger- 

contactpersoon op: 

www.draeger.com/contact  

 

 

 

 

 

• Indien bij aanvang blijkt dat de maatregelen niet conform de checklist zijn uitgevoerd kan de trainer 

zelfstandig besluiten dat de opleiding geen doorgang heeft en geannuleerd wordt conform de 

geldende annuleringsregeling. 

• De trainer zal bij aanvang van de opleiding de deelnemers nogmaals instrueren over de verplichte 

maatregelen. 

• Indien binnen 10 dagen na het uitvoeren van de opleiding een deelnemer ziekteverschijnselen krijgt 

die wijzen op een COVID-19 infectie dan wordt dit ten spoedigste gemeld via 

opleidingen@draeger.com en/of telefonisch via 079 – 3444 750.  

 
GEDRAGSMAATREGELEN 
Om het verspreidingsrisico van het COVID-19 virus te beperken zijn alle maatregelen gericht op de 

voorkoming en minimalisering van het infectierisico. De volgende gedragsmaatregelen zijn voor eenieder 

verplicht: 

• Deelnemers hebben geen symptomen van het coronavirus (verkoudheidsklachten, hoesten, 

benauwdheid, koorts en/of verlies van reuk/smaak). Tevens hebben zij in de 7 dagen voorafgaande 

aan de opleiding geen contact gehad met een persoon welke besmet is met het coronavirus. 

• Krijgt een deelnemer tijdens de opleiding gezondheidsklachten, dan wordt deze naar huis gestuurd 

en de opdrachtgever hierover geïnformeerd.  

• Deelnemers en trainer(s) houden onderling steeds 1,5 meter afstand tot elkaar. 

• Wanneer men staat, loopt, deelneemt aan praktijkonderwijs of een practicumopdracht uitvoert wordt 

een mondkapje gedragen. 

• Tijdens het werken met apparatuur en gereedschappen worden Nitrile handschoenen gedragen. 

• Er worden geen handen geschud. 

• Hoesten en niezen wordt in de elleboog gedaan. 

• Na het snuiten van de neus worden de handen gewassen. 

• Voor en na iedere pauze worden de handen gewassen. 

• Voor en na toiletbezoek worden de handen gewassen. 

• Indien er binnen 10 dagen na de opleiding ziekteverschijnselen optreden die duiden op een COVID-

19 infectie dan wordt dit direct gemeld bij de Dräger Academy. 

 
CONTACT OF VRAGEN 
Via onderstaande contactgegevens kunt u ons bereiken voor vragen of opmerkingen. 
Email   : opleidingen@draeger.com  
Telefoonnummer : 079 3444 750 
Website  : www.draeger-academy.nl  
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