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Corona protocol Tesmo veiligheidsopleidingen 

Naar aanleiding van de coronacrisis staan in deze notitie randvoorwaarden beschreven op 
welke wijze Tesmo de werkzaamheden kan continueren danwel uit kan breiden. Hier ligt een 
scenario aan ten grondslag waarbij de eerder door het kabinet genomen maatregelen langzaam 
worden afgeschaald. Voor het gemak noemen we dit “de 1,5 meter economie”. Dit scenario is 
gebaseerd op de persconferentie van het kabinet dd. 21 april jl en up-to-date sinds de 
persconferentie van dinsdag 12 januari jl. 

Deze notitie zal ten tijde van nieuwe persconferenties blijvend geactualiseerd worden.  Op basis 
van de actuele stand van zaken hebben we het scenario “de 1,5 meter economie” in deze 
notitie verder uitgewerkt. Hierbij wordt het werken extern bij onze opdrachtgevers verder 
beschreven en kunt u lezen hoe Tesmo met de maatregelen om zal gaan. Hierbij dient de 
opdrachtgever rekening te houden met de 1,5 meter afstand die in acht gehouden dient te 
worden. Per cursist (en trainer) is een minimum van 7m² nodig, dit is de ruimte die een cursist 
minimaal nodig heeft om de opdrachten goed uit te kunnen voeren.  
 
Voor meer informatie kunt u te allen tijde direct contact met ons opnemen via onze algemene 
telefoonnummer of e-mail adres. 

Scenario 1: Er is een passende ruimte beschikbaar op locatie 
Een BHV-opleiding of training kan op locatie doorgaan als de opdrachtgever een passende 
ruimte ter beschikking heeft van minimaal 7m² per cursist én trainer en voorziet in de 
maatregelen welke gesteld zijn volgens het RIVM en de voorwaarden gesteld door Tesmo. 
 
Scenario 2: Er is geen passende ruimte beschikbaar op locatie 
Wanneer een opdrachtgever niet aan de gestelde voorwaarden kan voldoen wegens een niet 
passende ruimte op locatie, zijn de volgende scenario’s mogelijk. 
 
Bij beide scenario’s wordt een aangepast lesprogramma gehanteerd. 
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Scenario 1: Er is een passende ruimte beschikbaar op locatie 

Een BHV-opleiding of training kan op locatie doorgaan als de opdrachtgever een passende 
ruimte ter beschikking heeft van minimaal 7m² per cursist én trainer en voorziet in de 
maatregelen welke gesteld zijn volgens het RIVM en de voorwaarden gesteld door Tesmo. 
 
Voorwaarden BHV-opleiding 
Locatie:  

- Er is voldoende ruimte beschikbaar voor cursisten én de trainer (minimaal 7m² per 

persoon); 

- De tafels zijn voorafgaand aan de training uit elkaar gezet met minimaal 1,5 meter 

tussen de tafels; 

- De ruimte wordt voorafgaand aan de training schoongemaakt. 

Organisatie: 

- Voorafgaand wordt aan de deelnemers gevraagd of zij gezondheidsklachten hebben, als 

dit het geval is nemen zij geen deel aan de opleiding, training of oefening; 

- Alleen ingeschreven cursisten worden toegelaten; 

- Er wordt te allen tijde met handschoenen gewerkt welke door de opdrachtgever verstrekt 

worden voor de cursisten, de trainer hebben deze zelf; 

- De cursisten hebben voorafgaand aan de training de handen grondig gewassen; 

- De cursisten zijn voorafgaand aan de opleiding/training op de hoogte gebracht van de 

voorwaarden en richtlijnen. 

Richtlijnen 
Gedrag en hygiëne: 

- Cursisten worden bij de ingang opgehaald door de trainer; 

- De trainer en cursisten geven elkaar bij binnenkomst geen hand; 

- Tijdens verplaatsingen dragen cursisten en docenten een mondkapje; 

- Er wordt geen koffie voor elkaar gehaald; 

- 1 persoon tegelijk naar het toilet; 

- Er vindt geen samenscholing plaats; 

- Cursisten komen gedoseerd binnen en verlaten ook op deze manier de ruimte; 

- Cursisten krijgen de mogelijkheid om tijdens de training de handen te wassen; 

- Cursisten lunchen aan de eigen tafel in de ruimte; 

- De trainer spreekt cursisten aan op ongewenst gedrag en behoudt het recht om een 

deelnemer uit de training te verwijderen bij overtreding van de regels.  

Persoonlijke beschermingsmiddelen: 

- De trainer draagt nitril handschoenen en kan er zelf voor kiezen om extra persoonlijke 

beschermingsmiddelen te dragen; 

- De trainer ontsmet alle leer- en hulpmiddelen na ieder gebruik; 

- De trainer draagt bij verplaatsingen een mondkapje; 

- Iedere cursist krijgt tijdens de training een eigen verbandsetje. 

Afspraken en verantwoordelijkheden 
De trainer zorgt ervoor dat: 

- Er voldoende oefenmaterialen aanwezig zijn; 

- Minimaal voorafgaand aan de training alle materialen gedesinfecteerd zijn; 

- De locatie voorafgaand aan de training beoordeeld is op de voorwaarden gesteld door 

het RIVM en Tesmo. 
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Tesmo zorgt ervoor dat de trainers voor eigen veiligheid voorzien zijn in: 
- Nitril handschoenen; 

- Desinfecterende schoonmaakdoekjes; 

- Handgel. 

De opdrachtgever draagt zorg voor: 
- Ruimschoots voldoende nitril handschoenen; 
- Ruimschoots voldoende desinfecterende schoonmaakdoekjes; 
- Ruimschoots voldoende handgel. 
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Scenario 2: Er is geen passende ruimte beschikbaar op locatie 

Wanneer een opdrachtgever niet aan de gestelde voorwaarden kan voldoen wegens een niet 
passende ruimte op locatie, zijn de volgende scenario’s mogelijk: 

Scenario 2.1: Tesmo verzorgd de training tegen meerprijs inclusief koffie en lunch arrangement 
op eigen locatie in Arnhem. 
Scenario 2.2: Het aantal cursisten wordt teruggebracht naar de hoeveelheid wat is toegestaan 
op locatie van de opdrachtgever.  
 
Scenario 2.1 Tesmo verzorgd de training cursisten tegen meerprijs inclusief koffie en 
lunch arrangement op eigen locatie in Arnhem 

Voorwaarden 

Locatie: 

- Tesmo verzorgd de training op een locatie welk passend is voor het maximaal aantal 

cursisten wat is toegestaan (minimaal 7m² per cursist én trainer); 

- Tesmo zorgt ervoor dat de tafels voorafgaand aan de training uit elkaar gezet zijn met 

minimaal 1,5 meter tussen de tafels; 

- De ruimte wordt door Tesmo voorafgaand aan de training schoongemaakt; 

- Tesmo verzorgd een koffie en lunch arrangement voor de cursisten en trainer. 

 

Organisatie: 

- Alleen ingeschreven cursisten worden toegelaten; 

- Er wordt te allen tijde met handschoenen gewerkt welke door Tesmo verstrekt worden 

voor de cursisten en de trainer; 

- De cursisten hebben voorafgaand aan de training de handen grondig gewassen; 

- De cursisten zijn voorafgaand aan de opleiding/training op de hoogte gebracht van de 

voorwaarden en richtlijnen. 

Richtlijnen 

Gedrag en hygiëne: 
- De deelnemers wachten bij de ingang op de trainer. De trainer haalt de deelnemers op 

en brengt de deelnemers naar de ruimte. Er zijn routes aangegeven in het pand. 

- De trainer en cursisten geven elkaar bij binnenkomst geen hand; 

- Tijdens verplaatsingen dragen cursisten en docenten een mondkapje; 

- Er wordt geen koffie voor elkaar gehaald; 

- 1 persoon tegelijk naar het toilet; 

- Er vindt geen samenscholing plaats; 

- Cursisten komen gedoseerd binnen en verlaten ook op deze manier de ruimte; 

- Cursisten krijgen de mogelijkheid om tijdens de training de handen te wassen; 

- Cursisten lunchen aan de eigen tafel in de ruimte; 

- De trainer spreekt cursisten aan op ongewenst gedrag en behoudt het recht om een 

deelnemer uit de training te verwijderen bij overtreding van de regels.  

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen: 
- De trainer draagt nitril handschoenen en kan er zelf voor kiezen om extra persoonlijke 

beschermingsmiddelen te dragen; 

- De trainer draagt bij verplaatsingen een mondkapje; 

- De trainer ontsmet alle leer- en hulpmiddelen na ieder gebruik; 

- Iedere cursist krijgt tijdens de training een eigen verbandsetje; 
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Kosten en verantwoordelijkheden 

De trainer zorgt ervoor dat: 

- Er voldoende oefenmaterialen aanwezig zijn; 

- Hij/zij een mondkapje in bezit heeft en draagt tijdens verplaatsingen; 

- Minimaal voorafgaand aan de training alle materialen gedesinfecteerd zijn; 

Tesmo zorgt ervoor dat de trainers voor eigen veiligheid en die van de cursisten voorzien zijn in: 
- Ruimschoots voldoende nitril handschoenen; 
- Ruimschoots voldoende desinfecterende schoonmaakdoekjes; 
- Ruimschoots voldoende handgel. 

 

 

 

Scenario 2.2: Het aantal cursisten wordt teruggebracht naar de hoeveelheid wat is 
toegestaan op locatie van de opdrachtgever.  

Hierbij dient de opdrachtgever rekening te houden met de kosten van de extra 
opleiding/training.  
De hoeveelheid aanwezige cursisten is afhankelijk van de grootte van de ruimte. Tesmo zal 
samen met de opdrachtgever de berekening maken en hier de planning 2020 en het 
lesprogramma op aanpassen. De voorwaarden en richtlijnen van scenario 1 worden vervolgens 
aangehouden voor het maximum aantal cursisten.  
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Aanpassingen op het lesprogramma 

BHV Basis & Herhaling: 

- De cursisten worden verdeeld in groepjes van 3. Doormiddel van carrousel opdrachten 

en taakkaarten worden cursisten met begeleiding van de trainer bekwaam gemaakt;   

- Er wordt wel gereanimeerd op de pop (borstcompressie en beademing), de docent 

verzorgd de hygiëne maatregelen;  

- Verbandjes aanbrengen door het gebruik van losse onderdelen (armen, benen, etc.) niet 

op andere cursisten. 

Table Top: 
- De opdrachtgever zorgt ervoor dat Tesmo een digitale plattegrond heeft van de locatie 

die gebruikt kan worden voor de Table Top; 

- De digitale plattegrond zal via de beamer gepresenteerd worden door de trainer; 

- De trainer behandeld de scenario’s met de te nemen stappen die de cursisten aangeven 

uit op de digitale plattegrond.  

Ontruiming: 
- Een ontruimingsoefening is juist in deze tijd van groot belang, brand laat zich door de 

omstandigheden niet tegenhouden! Hierdoor is het van belang dat juist nu er op de 

juiste manier geoefend wordt.  

- De trainer legt het scenario uit aan de deelnemers en de deelnemers zullen met gepaste 

afstand de ontruiming in zetten; 

- Tijdens de ontruiming zal extra gelet worden op de 1,5 meter afstand en hoe dit zich 

verhoudt met het ontruimingsplan; 

- Tijdens verplaatsingen dragen de deelnemers, toezichthouders en docenten een 

mondkapje; 

- Gedurende de evaluatie zal de trainer tips en tops geven met betrekking tot de 

ontruiming.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


