COVID-19 maatregelen tijdens Face-Fittesten
In dit schrijven wordt u geïnformeerd over de
maatregelen die door ons en door u genomen
dienen te worden om veilig een face-fittest uit te
voeren.
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CORONA MAATREGELEN VOOR VEILIGE FACE-FITTESTEN OP LOCATIE KLANT
De Dräger Academy start haar face-fittest activiteiten weer op in aangepaste vorm. Dit onder strikte
organisatorische en hygiënische voorwaarden. Het doel is om een veilige, besmettingsvrije en contactarme
werkomgeving te creëren voor zowel de deelnemers, als de fittestoperator en overige betrokken personen.
Dit document geeft de maatregelen weer die wij nemen en/of van u verwacht worden. De Dräger Academy
behoudt zich echter het recht voor om een face-fittest te weigeren of te annuleren tot op de dag van uitvoering.

ORGANISATORISCHE MAATREGELEN TE NEMEN DOOR DE OPDRACHTGEVER
Om het verspreidingsrisico van het COVID-19 virus tegen te gaan zijn alle maatregelen gericht op de
voorkoming en minimalisering van het infectierisico tijdens het uitvoeren van face-fittesten. De volgende
maatregelen dienen genomen en uitgevoerd te worden:
• Alle van overheidswege (Rijksoverheid & RIVM) geëiste actuele maatregelen dienen nauwgezet te
worden opgevolgd.
• De testruimte dient minimaal onderstaande grootte te hebben, zodat de deelnemers en de
fittestoperator(s) altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Hierbij wordt ervan uitgegaan van
dat de ruimte een hoogte heeft van minimaal 2,4 meter en goed te ventileren is.
o Bij 1 fittestapparaat en 1 fittestoperator – 15 m2.
o Bij 2 fittestapparaten en 2 fittestoperators – 30 m2.
o Bij 3 fittestapparaten en 2 fittestoperators – 36 m2.
• De testruimte dient voorzien te zijn van tafels welke zodanig geplaatst kunnen worden dat de 1,5 meter
eis goed gehandhaafd kan worden. Tevens moet er voldoende bureauruimte (minimaal 1 m2) zijn voor
de fittestoperator om elektronische (rand)apparatuur te kunnen aansluiten en te verbinden met de
fittestapparaten.
• Er dient op korte afstand van of in de testruimte de mogelijkheid te zijn om handen te wassen. Er is
bij de wasbak desinfecterende handzeep beschikbaar.
• Voorafgaande aan de training 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 24 uur voor aanvang van de training gemaild aan opleidingen@draeger.com. Zonder
retourzending van de checklist zal de face-fittest geen doorgang hebben en geannuleerd worden
conform de geldende annuleringsregeling.
• Indien bij aanvang blijkt dat de maatregelen niet conform de checklist zijn uitgevoerd kan de
fittestoperator zelfstandig besluiten dat de face-fittesten geen doorgang hebben en geannuleerd
worden conform de geldende annuleringsregeling.
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ORGANISATORISCHE MAATREGELEN TE NEMEN DOOR DRÄGER
Om het verspreidingsrisico van het COVID-19 virus tegen te gaan zijn alle maatregelen gericht op de
voorkoming en minimalisering van het infectierisico tijdens het uitvoeren van face -fittesten. De volgende
maatregelen worden door Dräger genomen:
• Bij iedere kandidaat wordt een verpakt, schoon, gedesinfecteerd en getest masker gebruikt.
• Bij iedere kandidaat wordt de maskeradapter voorafgaande en na de test gedesinfecteerd. Het stukje
meetslang wat aan de binnenzijde van het masker zit wordt na ieder gebruik verwijder d en als afval
afgevoerd.
• Bij iedere kandidaat wordt een nieuw P3 filter gebruikt (alleen bij vol- en halfgelaatsmaskers).
• Gebruikte maskers worden in een gekenmerkte bak gelegd en door de technische dienst van Dräger
Service gereinigd, getest en onderhouden.
• Door de fittestoperator wordt een niet medisch mondkapje gedragen en handschoenen.

GEDRAGSMAATREGELEN
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 gedragsmaatregelen zijn voor eenieder
verplicht:
• Deelnemers zijn vrij van COVID-19 symptomen conform het protocol van het RIVM (koortsvrij, hoesten
niet, zijn niet verkouden etc.).
• Direct bij binnenkomst dient de face-fittest kandidaat de handen te desinfecteren. Hiervoor is een
spray dispenser beschikbaar.
• Indien binnen 2 weken na het uitvoeren van de face-fittest 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.

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

HOOFDKANTOOR:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Duitsland

www.draeger.com

Vind uw Drägercontactpersoon op:
www.draeger.com/contact
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