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PROTOCOL VEILIG EN
CONTACTLOOS TRAINEN
Voor de BHV-, EHBO- en Veiligheidstrainingen
tijdens de Covid-19 pandemie
Quinton heeft maatregelen genomen om veilig en contactloos cursussen te
verzorgen in de anderhalvemetersamenleving. Met dit document worden de
aanpassingen welke we doorvoeren in onze cursussen en op onze oefencentra
beschreven. Het document is opgebouwd uit de volgende onderwerpen:

1. Brancheprotocol:
Dit protocol is gebaseerd op de hoofdlijnen die vastgelegd zijn in het brancheprotocol. Een
korte uitleg over het protocol en verwijzing naar het hele protocol staan hier omschreven.

2. Protocol gedragsregels social distancing en hygiëne:
In het protocol gedragsregels social distancing en hygiëne worden de basisregels omschreven
en hoe de handhaving hiervan georganiseerd is.

3. Veilig en contactloos trainen:
In dit onderwerp wordt omschreven op welke wijze Quinton invulling geeft aan de
verschillende onderdelen van de cursussen.

Heeft u na het lezen van dit document nog vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met uw contactpersoon of stuur een e-mail naar:
coronamaatregelen@quintonbhv.nl
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BRANCHEPROTOCOL
Veilig trainen voor BHV-, EHBO- reanimatie- en
veiligheidscursussen tijdens de Covid-19 pandemie
De Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN), het Nederlands Instituut voor
bedrijfshulpverlening (NIBHV), Het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) hebben het
initiatief genomen om een gezamenlijk protocol op te stellen om BHV-, EHBO-, reanimatie- en overige
veiligheidscursussen te kunnen geven in de anderhalvemetermaatschappij. Quinton maakt deel uit van
deze alliantie (en de werkgroep van de BVBN).
Dit protocol is definitief en beschikbaar via www.quintonbhv.nl/brancheprotocol-gereed/

Uitgangspunten:
De veiligheid van de cursisten, medewerkers van de opleidingsinstituten, het personeel van de
opdrachtgevers en de trainingslocaties staan te allen tijde voorop;
De focus van het protocol is gericht op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen rondom Covid-19;
Het protocol stelt een kader op hoofdlijnen. Autonome opleidingsinstituten conformeren zich hieraan,
maar zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking op detailniveau;
Het protocol doet geen afbreuk aan de gestelde eisen binnen de toets- en eindtermen van certificerende
instellingen binnen de branche van Veiligheidstrainingen;
Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor iedereen.

Uitgewerkte protocollen naar aanleiding van uitgevoerde
Risicoanalyse op het gebied van COVID-19:
A. informatievoorziening;
B. ontvangst cursisten;
C. schoonmaak;
D. catering en pauzes;
E. lessen;
F. in-company cursussen.
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PROTOCOL GEDRAGSREGELS SOCIAL
DISTANCING EN HYGIËNE
De richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor iedereen: instructeurs,
medewerkers en cursisten.
Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest of verhoging vanaf 38 graden;
Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten;
Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot medewerkers en cursisten;
Schud geen handen;
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiegel (alcoholgel en
alcoholvloeistof) wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn.

Informatieverstrekking gedragsregels
Voorafgaand aan de training zullen de cursisten een aangepaste bevestiging ontvangen met daarin de
gedragsregels.
Deze gedragsregels zijn tevens te vinden op de website van Quinton: Gedragsregels social distancing en
hygiëne;
Alle instructeurs en medewerkers van Quinton ontvangen voorlichting en instructie op basis van de
opgestelde protocollen.

Groepsgrootte
Het maximale aantal cursisten per groep is afgestemd op het kunnen borgen van de 1,5 meter afstand
en de afmetingen van de lesruimte.

Handen wassen
Op de cursuslocatie zal voldoende gelegenheid zijn om de handen te kunnen wassen (of desinfecteren).
De instructeurs stellen handschoenen en desinfectiemiddelen beschikbaar voor gebruik tijdens de
cursus.

Toezicht op naleving van regels
Medewerkers en instructeurs houden toezicht op naleving van de regels;
Medewerkers en instructeurs spreken elkaar en cursisten aan op ongewenst gedrag en overtreding van
de regels;
Quinton heeft een verantwoordelijke aangesteld, welke zorgt voor handhaving en toezicht op het
navolgen van dit protocol en de aanvullende interne procedures.

5

PROTOCOL VEILIG EN CONTACTLOOS TRAINEN

VEILIG EN CONTACTLOOS TRAINEN
Quinton heeft maatregelen genomen om veilig en contactloos cursussen te verzorgen in de
anderhalvemetersamenleving. Met dit document worden de aanpassingen welke we doorvoeren in onze
cursussen en op onze oefencentra beschreven.

Oefenen praktijkcompetenties:
Een groot deel van de cursussen die Quinton aanbiedt bestaat uit het aanleren of herhalen van praktische
vaardigheden. De vaardigheden op het gebied van eerste hulp vragen in veel gevallen om binnen een straal
van 1,5 meter met elkaar samen te werken.
Wij verwachten dat de gestelde adviezen en maatregelen voor een langere periode blijven gelden. Daarom
hebben we alternatieve werkvormen uitgewerkt die voldoen aan alle maatregelen van het RIVM en het
brancheprotocol ‘Veilig trainen voor BHV- ,EHBO-, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de Covid-19
pandemie’.

Wegwerphandschoenen dragen:
Tijdens verschillende praktijkonderdelen van de cursus, zoals reanimatie, verbandleer en de praktijktraining
brandbestrijding, is het verplicht om wegwerphandschoenen te dragen. Deze worden beschikbaar gesteld
door Quinton en worden direct na de oefening weggegooid.

Kleinere groepen:
Er wordt in kleinere groepen getraind om te kunnen voldoen aan de richtlijn om voldoende afstand
(minimaal 1,5 meter) van elkaar te houden.

Aangepaste uitnodiging en bevestiging:
Voorafgaand aan de cursus ontvangen de cursisten een aangepaste bevestiging met daarin de
gedragsregels social distancing en hygiëne.

Ontvangst op onze locaties:
Bij binnenkomst in het oefencentrum en de leslokalen is desinfecterende handgel beschikbaar;
Cursisten worden opgevangen en gewezen op de gedragsregels en krijgen een vaste zitplaats
aangewezen met eigen les-, leer- en beschermingsmiddelen.

Controle door de instructeur:
Op basis van het protocol ‘Veilig en contactloos trainen’ controleert de instructeur de cursuslocatie op
haalbaarheid. Indien de cursuslocatie niet geschikt geacht wordt, zal een andere locatie gezocht moeten
worden, worden minder cursisten toegelaten of kan de cursus niet plaatsvinden (in goed overleg met de
opdrachtgever en verantwoordelijke op kantoor van Quinton).
Er wordt voor aanvang van de cursus gecontroleerd aan de hand van een checklist of er cursisten
aanwezig zijn met gezondheidsklachten; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of
verhoging vanaf 38 graden. Indien dit het geval is, wordt de betreffende cursist de toegang tot de cursus
geweigerd.
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Inschrijven cursisten:
De instructeur zal geen presentielijst rond laten gaan, maar zal persoonlijk de aanwezigheid van de
cursisten controleren en invullen op de digitale presentielijst.

Aangepaste veiligheidsinstructie:
Iedere training van Quinton wordt gestart met een veiligheidsinstructie. Deze instructie is aangevuld
met de corona-maatregelen die tijdens de training worden genomen.

Handen regelmatig wassen:
Op meerdere momenten zal voor, tijdens en na de praktijkoefeningen gevraagd worden aan de cursisten
om de handen te wassen (of desinfecteren).

Reanimatie-oefeningen:
Tijdens de uitvoering van de praktijkcompetentie reanimatie, worden de actuele adviezen inzake de
reanimatie van de reanimatieraad opgevolgd. Om de praktijkcompetentie reanimatie uit te voeren, is het
noodzakelijk dat iedere cursist deze uitvoert op een reanimatiepop. Om te kunnen garanderen dat deze
schoon is, worden de volgende maatregelen genomen per pop voordat een deelnemer start:
de cursist draagt wegwerphandschoenen;
de borstkas wordt gedesinfecteerd;
een schoon longzakje wordt geplaatst;
een schoon gezicht wordt op de pop geplaatst;
de cursist gebruikt een face-shield of beademingsmasker.

Rautek en eerste hulp bij verslikking:
de cursist draagt wegwerphandschoenen;
de Rautek-greep en handelingen bij verslikking/ verstikking worden uitgevoerd op speciaal daarvoor
geschikte oefenpoppen.

Verbandleer:
de cursist draagt wegwerphandschoenen;
iedere cursist ontvangt een eigen oefenverbandset en direct na afloop van de oefening wordt deze
weggegooid;
het aanleggen van verbanden zal worden geoefend op eigen ledematen. Ook kan er geoefend worden
op speciale oefenarmen.

Brandbestrijding:
de cursist draagt wegwerphandschoenen;
praktische handelingen bij de brandbestrijding, zoals de deurprocedure, worden een voor een
uitgevoerd door de cursisten.
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Ontruiming:
de inzetoefeningen met behulp van de table-top worden in kleinere groepjes uitgevoerd waarbij niet
iedereen om de plattegrond heen zit, maar de instructeur aanwijzingen geeft over wie de handelingen
uitvoert. Een andere groep geeft feedback op de ondernomen acties en eventueel een derde groep stelt
een volgend scenario op;
de inzetoefeningen op het oefencentrum worden uitgevoerd met maximaal twee cursisten per inzet.

Communicatie:
portofoons worden alleen ingezet indien de cursist op het bedrijf gebruik maakt van portofoons;
de cursist draagt wegwerphandschoenen;
de portofoons worden na gebruik met alcohol gedesinfecteerd.

Lunch:
bij de lunch dienen alle gedrags- en hygiëneregels in acht genomen te worden;
cursisten krijgen een zitplaats toegewezen;
cursisten ontvangen persoonsgebonden lunchpakketten. Bij voorkeur wordt ook op deze wijze gewerkt
bij in-company cursussen.

Overige handelingen:
Overige handelingen welke niet uitgevoerd kunnen worden door de social distancing of eerder omschreven
maatregelen, worden getraind door cursisten aanwijzingen aan elkaar te laten geven, waarbij de andere
cursist deze aanwijzingen uitvoert.

