Geachte bezoeker,
Graag maken wij u attent op onze maatregelen omtrent Corona.
Momenteel kunnen wij weer met mate deelnemers op locatie ontvangen. Uiteraard doen wij dit met
alle zorgvuldigheid en met inachtneming van de maatregelen.
Wij ontvangen u alléén op onze locaties als u hiervoor een uitnodiging heeft ontvangen. Om uw
veiligheid en die van onze collega’s te verhogen treft u hierbij de hygiëneregels aan.
Voor iedereen, zowel voor docenten, trainers, acteurs, cursisten als voor onze medewerkers en
bezoekers, gelden de algemene RIVM-richtlijnen:
Algemeen:
 Blijf thuis als u corona gerelateerde klachten heeft;
 Blijf thuis als iemand in uw directe omgeving corona gerelateerde klachten heeft;
 Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en schud geen handen;
 Als u hoest of niest, doe dat aan de binnenkant van uw ellenboog;
 Was goed en regelmatig uw handen met water en zeep.
Bij binnenkomst:
 Vanaf heden geldt er op de locatie in De Meern en Schijndel een mondkapjesplicht. Wij
verstrekken uitwasbare mondkapjes bij binnenkomst;
 Desinfecteer uw handen bij binnenkomst. Herhaal dit verschillende keren gedurende de dag
of avond;
 Laat op de gang en in de lift zo nodig iemand voorgaan om de vereiste afstand te bewaren;
 In De Meern meldt u zich bij SOBA op de 5e verdieping. Bij twijfel over uw gezondheid kan
toegang tot de les u worden ontzegd;
 Zoek een tafel uit in het toegewezen lokaal en neem plaats. Blijf deze tafel de rest van de dag
gebruiken;
 U kunt zelf met in achtneming van de regels koffie en thee halen bij het koffiezetapparaat.
Daarna neemt u direct weer plaats in het leslokaal;
 Houdt ook in alle algemene ruimtes in het gebouw de regels in acht zoals in het trappenhuis,
de lift en (in De Meern) in het bedrijfsrestaurant op de begane grond.
Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat één van uw medecursisten of de docent positief getest
wordt dan zullen wij u hiervan direct op de hoogte brengen. Daaropvolgend zullen wij actie
ondernemen en indien nodig en mogelijk de lessen online voortzetten of uitstellen.
Zo zorgen wij met zijn allen voor een veilige omgeving. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking
en wensen u veel succes met de opleiding.
Met vriendelijke groet,
SOBA Security Opleidingen

