Overzicht maatregelen Covid-19 opleidingscentra ECS
Algemeen zorgen wij ervoor dat er een aantal maatregelen worden genomen, rekening houdende met de
huidige Covid-19 situatie, om te garanderen dat de opleidingen in zo veilig mogelijke omstandigheden
gaan kunnen plaatsvinden, zowel voor alle deelnemers als onze eigen medewerkers.
Enkele voorbeelden:
• Social distancing (vrijwaring van de te respecteren 1,5m afstand) als belangrijkste voorwaarde
• Beperking aantal deelnemers/dag/opleidingslocatie
• Herinrichting van de leslokalen / beperking van het aantal deelnemers/leslokaal met respect voor
de afstand tussen de deelnemers en de lesgever
• Duidelijke affichages, posters, info en markeringen
• Dragen van een mondmasker, zowel tijdens theorie als praktijk
• Aanpassing praktijkscenario’s met respect voor de afstand tussen de deelnemers en de lesgever
(enkel van toepassing bij praktijkopleidingen)
• Spreiding starturen & pauzes om samenkomst van meerdere personen te beperken
o Indien ’s ochtends eerder aanwezig -> wachten in de wagen. Zo kunnen wij vermijden
dat er te veel personen samenkomen aan de ingang en dat verschillende groepen met
elkaar in contact komen.
• Geen gebruik van gezamenlijke refter doorheen de dag (enkel voor het nemen van een drankje).
Ook de broodjeslunch tijdens de middag wordt beperkt tot eigen groep.
• Voorziening van het nodige desinfectiemateriaal, water/zeep en handgel voor een goede
handhygiëne
• Regelmatige ontsmetting van het gebruikte materiaal
• Voorzien van aparte vragenreeksen per persoon die na het afleggen van de theoretische test
kunnen verwijderd worden (niet van toepassing voor VCA, aparte laptops voor online examen)
• …
Een detail van de maatregelen zal sowieso ook toegelicht worden aan de deelnemers bij de start van de
opleidingen, zodat dit voor iedereen helemaal duidelijk is.
De opleidingsdossiers worden momenteel ook wat later als standaard verwerkt.
We dienen de dossiers enkele dagen te laten ‘rusten’ waarna deze zullen verbeterd/verwerkt worden en
de attesten bezorgd.
In navolging van deze algemene maatregelen zijn er een aantal specifieke zaken gelinkt aan de
desbetreffende opleiding/examen (zoals bv. juiste starturen, specifieke tijdsslot voor aanmelding,
specifieke PBM’s, …). Meer info hiervan ontvangt u per afzonderlijke bevestiging/inschrijving.
Meer info, contacteer ons via info.ecsbe@engie.com

