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CORONA PROTOCOL, Versie 28 november 2021 

 

Deze versie is herzien en aangepast aan de huidige corona maatregelen. 

Vragen/opmerkingen kun je richten aan info@bodymindopleidingen.nl 

 

Doel van dit protocol 
Dit protocol is bedoeld om zolang het coronavirus nog niet onder controle is, heldere kaders te 

stellen aan iedereen die betrokken is bij Bodymind Opleidingen (medewerkers, studenten, 

assistenten, docenten/trainers). Het beoogt het besmettingsgevaar voor alle bij Bodymind 

Opleidingen betrokken personen  te minimaliseren. De richtlijnen van het RIVM worden hierbij als 

uitgangspunt genomen. 

 

En voor quarantaine check verwijzen we naar: https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl/jouw-
situatie 
 

Dit protocol d.d 28 november 2021 is geldig totdat er een nieuw protocol gepresenteerd wordt, of 

het RIVM aangeeft dat de coronamaatregelen in Nederland niet langer van kracht zijn.  

 

 

Algemene kaders 

1. Algemene geldigheid 

De kaders die we in dit protocol schetsen, gelden voor iedereen: docenten/trainers, assistenten en 

studenten/deelnemers. Als je je niet houdt aan deze kaders, kun je niet deelnemen. 

 

2. Accommodaties waar corona toegangsbewijs (CTB) wordt gevraagd 

De door de overheid ingestelde corona regels die gelden vanaf 25 september 2021, hebben gevolgen 

voor een aantal van de accommodaties waar wij onze trainingen houden. 

 

Dit betreft in de meeste gevallen accommodaties met restaurant en overnachtingsgelegenheid. 

In deze accommodaties wordt vanaf 25 september 2021 een corona toegangsbewijs gevraagd. 

 

Op deze pagina van de overheid: https://coronacheck.nl/nl/ vind je alles over hoe je aan een geldig 
corona toegangsbewijs komt. 
 

De accommodatie stelt haar eigen corona protocol vast. Het protocol van de accommodatie wordt 

door ons gevolgd en aan docenten/trainers, assistenten en studenten/deelnemers toegestuurd. 

 

Bij het hanteren van een CTB, is na binnenkomst in het gebouw 1,5 meter afstand verplicht. Het 

mondkapje is verplicht bij verplaatsing in gangen en overige gemeenschappelijke ruimtes. Bij zitten 

op de stoel mag het mondkapje af. 

 

Na 17.00 uur mogen er geen trainingen meer worden gegeven. 
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3. Accommodaties waar geen corona toegangsbewijs (CTB) wordt gevraagd 
Er geldt een 1,5 meter grens, rondlopen met mondkapjes. Bij zitten op de stoel mag het mondkapje 

af.   

Bij oefeningen wordt rekening gehouden met 1,5 meter afstand. 

 

Na 17.00 uur mogen er geen trainingen meer worden gegeven. 
 

 
4. Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Binnen deze richtlijnen zullen wij doen wat we kunnen om alle trainingen en lesdagen zoveel 

mogelijk aan te laten sluiten bij onze visie en doelstelling. Van onze deelnemers en studenten 

verwachten we eenzelfde positieve, op mogelijkheden gerichte houding. 

Vanuit deze attitude willen we graag telkens het gesprek met elkaar aangaan. 

  

Werkwijze tijdens les- of trainingsdagen 

Bodymind Opleidingen draagt zorg voor: 

a. heldere afspraken, conform de RIVM-richtlijnen, met de centra waar de trainingen georganiseerd 

worden; 

b. heldere afspraken met de deelnemers over de gedragsregels, conform RIVM-richtlijnen. 

 

De docenten en assistenten dragen zorg voor: 

a. het uitleggen van en het herinneren aan de algemene gedragsregels (hoesten/niezen in 

ellenboog, handen wassen, melden als er veranderingen in gezondheid zijn); 

b. het zo goed mogelijk schoonhouden en ventileren van de zaal; 

Alle deelnemers (docenten, assistenten en studenten) dragen zorg voor: 

a. het binnen en buiten de werkruimte strikt naleven van de regels die in het centrum gelden waar 

gewerkt wordt (deze worden door het office management voorafgaande aan een training naar 

de deelnemers gestuurd). 

b. Eigen mondmaskers. 

 

Voor onze in het buitenland woonachtige studenten, assistenten en trainers geldt 

a.    dat als jouw leefgebied door de Nederlandse overheid als risicovol is gekwalificeerd, je alleen 

onder strikte voorwaarden naar een training kunt komen.  

Zie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/; 

 

Het spreekt voor zich dat je bij corona-achtige klachten, niet naar de training/workshop komt.  

In overleg met de accommodatie kan gekeken worden of je na een negatieve PCR test en je voor 

zover bekend, geen contact met positief geteste persoon hebt gehad, toch aanwezig kunt zijn. 

 

Mocht je binnen 10 dagen na afloop van de training/workshop positief worden getest op Covid-19, 

stel je daar onmiddellijk de trainer/senior-assistent van op de hoogte. Deze zal vervolgens alle 

overige deelnemers en de accommodatie op de hoogte stellen. 
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