
 
Coronaprotocol SJI 
 

SJI stelt alles in het werk om gasten en cursisten te ontvangen in een veilige en hygiënische leeromgeving. Lees hier 

hoe we daar samen voor kunnen zorgen. 

Voordat je naar de opleidingslocatie komt: 

• Heb jij of iemand uit je gezin gezondheidsklachten? Blijf dan thuis! 

• Neem extra kleding mee, omdat we extra ventileren. Voor de training en in de pauzes zetten we ramen 

open.  

Ontvangst 

• Bij de ingang rechts naast de binnendeur hangt een desinfectiezuil om je handen schoon te maken. 

• Op diverse plaatsen in het pand, staan onze afspraken en maatregelen. 

• Op de begane grond is een ontvangstmedewerker aanwezig.  

Routing 

• In het pand zijn met pijlen de routing aangegeven. Waar mogelijk is dit eenrichtingsverkeer. Overal geldt het 

principe van ‘rechts aanhouden’.  

• Boven aan de trap vind je opnieuw een tafel waar je je handen kunt ontsmetten. De deur naar de 

trainingsruimte staat open, zodat je deze niet hoeft aan te raken  

Koffie/thee/frisdranken 

• Bij binnenkomst kun je koffie/thee pakken bij de pantry. We willen je vragen na gebruik het apparaat te 

desinfecteren met de aanwezige spullen.  

• De papieren bekers zijn geschikt om tot 4x te gebruiken en kunnen daarna in de papier recycle bak naast de 

pantry weggegooid worden. 

• Om de snelheid te verhogen en de hygiëne te waarborgen, zal de trainer het koffieapparaat tijdens de 

koffiepauzes bedienen. 

• Tijdens pauzes kun je frisdrank pakken uit de koelkast in de trainingsruimte. Ook daar staat desinfecteergel. 

De koelkast wordt voor iedere training schoongemaakt.  

Pantry en huiskamer 

• Bij de pantry en huiskamer zijn aanpassingen gedaan om 1,5 meter afstand te kunnen garanderen. Hierdoor 

zijn alle plekken te gebruiken. 

• In de ruimte is aangegeven wat 1,5 meter afstand is. Bij de pantry geldt een routing. Schuif niet met de 

stoelen, omdat de 1,5 meter dan niet meer is gegarandeerd.  

• De pantry wordt meerdere malen per dag gedesinfecteerd. Ook zijn er desinfectiematerialen in de 

trainingsruimte aanwezig, zodat je dit als je dit wenst, zelf kunt doen. 

Wat doen wijzelf? 

• Door extra communicatie in het pand zorgen we voor extra alertheid en bewustwording van zowel onze 

gasten, cursisten als medewerkers. 

• Alle ruimtes zijn voorzien van desinfectiesprays, papieren doekjes, schoonmaakdoekjes en handgel. 

• De toiletten worden meerdere malen per dag schoongemaakt.  

• Alle contactpunten (zoals deurklinken, trapleuningen, kranen, lichtknopjes) worden minimaal 2 keer per dag 

gereinigd. 

• Na een training worden in de zaal alle tafels, armleuningen en apparatuur gereinigd. 

Ventilatie/luchtbehandeling 



 
Op dit moment is het algemene advies om geen gebruik te maken van recirculatie en om regelmatig te ventileren. 

Gebaseerd op de REHVA hebben we op in ons pand de volgende maatregelen genomen: 

• Er vindt geen recirculatie meer plaats. 

• Er wordt geventileerd met 100% buitenlucht. 

• Daarnaast zullen wij regelmatig de ramen openen om extra te ventileren. 

Trainingsruimte Oegstgeest 

• De trainingsruimte wordt in de ochtend opengezet. We verzoeken je direct de zaal in te gaan en je jas mee 

te nemen en over je stoel te hangen i.p.v. aan de kapstok. 

• De tafels staan in een vaste opstelling, om een zo hoog mogelijk capaciteit te behalen. Tussen alle zitplekken 

is 1,5 meter ruimte. Om de tafels heen kan worden gelopen.  

• Met de aanwezige trainer kan worden overlegd welke plekken beschikbaar zijn om uiteen te gaan in 

subgroepen. 

Lunch 

• Lunch vindt plaats in de trainingsruimte als er sprake is van een groep van meer dan 8 personen.  

• Bij minder dan 8 pers. zal de huiskamer gebruikt worden. Hiervoor worden tijden afgesproken. We vragen je 

je aan de tijden te houden, om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd in de huiskamer aanwezig 

zijn.  

• Onze cateraars bieden gezien de situatie een aangepast assortiment aan. Dit assortiment is per stuk/cursist 

verpakt in plastic en dozen. Het fruit wordt niet gesneden aangeboden.  

• Water wordt per flesje aangeboden en niet meer in kannen.  

Toiletten 

Per toiletgroep kan 1 persoon naar binnen. Dit betekent dat er 1 toiletgroep voor mannen en 1 toiletgroep voor 

vrouwen beschikbaar is. Wij verzoeken je middels het ‘vrij/bezet’ bordje aan te geven of een toiletgroep in gebruik 

is. 

Verder 

• Probeer niet of zo weinig mogelijk aan je gezicht te zitten. 

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg. De aanwezige prullenbakken hoeven niet worden 

aangeraakt en hebben een automatische afsluitdeksel.  

• Probeer niet onnodig interieur of contactpunten aan te raken. 

Eigen verantwoordelijkheid 

Wij doen er alles aan om onze opleidingen en cursussen zo veilig mogelijk te kunnen laten plaatsvinden. Wij vragen 

je echter om zelf ook de verantwoordelijkheid te dragen voor een hygiënische omgeving. Wij gaan er daarom van uit 

dat je je aan de richtlijnen van het RIVM houdt. 

 

 


