Coronaprotocol
Het coronavirus heeft op dit moment een weergaloze invloed op onze samenleving. Het is uiterst verdrietig te
moeten constateren dat vele personen hier wereldwijd ernstige gevolgen van ondervinden. De laatste
berichten laten zien dat maatregelen zin hebben en waarschijnlijk langdurig nodig zijn. Deze maatregelen
hebben forse gevolgen voor individuen als voor instellingen of bedrijven. Vrijwel alle sectoren hebben
inmiddels te maken met beperkingen voor hun bedrijfsvoering. Dat geldt ook voor het Noordelijk
Onderwijsgilde (NOG).
Het NOG wil bovenal zorgen dat professionals in het onderwijs, leerlingen, ouders en al hun naasten gezond
en veilig hun leven stukje bij beetje weer kunnen oppakken. Om die reden heeft het NOG dit protocol
opgesteld op basis van de nu aanwezige informatie (o.a. van het RIVM). Met dit protocol vragen we al die
onderwijsprofessionals die vanaf het schooljaar 2020-2021 bij het NOG scholing volgen zich aan dit protocol
te houden. Het is mogelijk dat er gaandeweg het schooljaar andere maatregelen gaan gelden. Houd om die
reden onze website en berichten goed in de gaten.
Het verzorgen van scholing met in acht neming van dit protocol staat in groot contrast met het vrij,
onbevangen en creatief opleiden zoals we dit gewend zijn. Toch vragen we eenieder om er samen met ons
inspirerende scholingen van te blijven maken, ondanks dat er beperkingen gelden.
We vragen je daarom dit protocol goed te lezen en je strikt te houden aan de hieronder beschreven regels, zo
ook de regels die op de scholingslocatie van kracht zijn. Dank voor je medewerking!

1 Klachten
Heb je last van verkoudheid, niezen, hoesten of koorts, dan verzoeken we je niet naar de bijeenkomst te
komen. Meld je dan af voor deze bijeenkomst via mijn-NOG, via je docent of via contact inschrijvingen van
het NOG.

2 Gezondheidscheck
Check op de dag van de scholing bij jezelf of je geen van de bovengenoemde klachten hebt. Het NOG
checkt (via de mail) of je gezond bent en of je je gezondheid zelf bewust wil blijven checken. Vervolgens
zal bij het betreden van de scholingslocatie je gevraagd worden of je klachten hebt. Deze extra
gezondheidscheck hoort bij de standaardmaatregelen om te zorgen dat iedereen veilig scholing kan
genieten. Na deze check word je gevraagd om de geldende hygiëne-, in- en uitloopinstructies nauwgezet op
te volgen.

3 Hygiëne
Voor, tijdens en na de scholing is het van belang dat je zo goed mogelijk de hygiënemaatregelen van de
locatie opvolgt. Dit betekent dat je bij binnenkomst je handen schoonmaakt met een desinfecterende
handgel. De medewerkers van de locatie zorgen op hun beurt dat alles binnen de zaal voldoet aan de
hygiëne-eisen die gesteld worden aan publieke ruimtes. Je wordt tevens gevraagd om het gebruik van de wc
(indien mogelijk) zo veel mogelijk te beperken.

4 Inloop scholing
Zorg dat je op tijd bent. Het naar binnengaan in een scholingsruimte vergt meer tijd dan voorheen. Volg de
instructie over hygiëne en het gebruik van looproutes voor het plaats nemen in de scholingsruimte
nauwgezet op. Bij binnenkomst in de zaal volg je de looproute en neem je plaats op de aangewezen plaats (ze
ver mogelijk van de ingang vandaan). Er geldt steeds dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt.

5 Tijdens scholing
Tijdens de scholing geldt eveneens dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Ga dus niet schuiven
met het meubilair. Indien je toch moet bewegen of met elkaar gaat samenwerken/ overleggen binnen de
ruimte, blijf je nog steeds de 1,5 meter afstand van elkaar behouden.

6 Vertrek scholingsruimte

Ook na de scholing geldt dat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Volg de instructie over het
gebruik van looproutes voor het verlaten van de zaal en het gebouw. Ook het verlaten van een ruimte kost
meer tijd. Blijf dus geduldig wachten totdat je veilig het vertrek kunt verlaten.

7 Afwezig bij scholing

Indien je niet aanwezig kan zijn bij één van onze scholingen, kun je aanvragen of het NOG gebruik kan
maken van een streamingsmogelijkheid. Dit kan overigens niet in elke ruimte, bij elke docent, noch bij elke
bijeenkomst standaard aangeboden worden. Toch zal het NOG haar best doen om te bekijken wat de
mogelijkheden hiertoe zijn. Anders zal de docent je vragen om een compensatie-opdracht te maken,
waardoor je nog steeds recht hebt op het verkrijgen van een certificaat.

8 Aansprakelijkheid NOG
Het NOG is niet aansprakelijk voor het gedrag van cursisten of docenten, die zich niet aan dit protocol of de
geldende maatregelen van het RIVM (1,5 meter regel) of de regels van de locatie houden. Het NOG zorgt
wel actief dat er veelvuldig met alle betrokkenen gecommuniceerd wordt over dit protocol en het protocol
van de locatie. Daarnaast zal er een medewerker van het NOG ter plaatse zijn, die actief alle betrokkenen
helpt bij het naleven van de coronamaatregelen.

9 Positieve testuitslag kort na scholing NOG
Natuurlijk doen we er alles aan om besmetting tijdens onze scholing te voorkomen. Maar in het geval dat je
toch binnen enkele dagen na het volgen van de scholing klachten krijgt, dan verzoeken we je direct een
coronatest aan te vragen (en daarnaast volledig thuis te blijven).
Indien de testuitslag onverhoopt positief blijkt te zijn (en je dus corona hebt), vragen we je dit direct met ons
te delen (tel. 0515 430 052 of info@noordelijkonderwijsgilde.nl). Wij geven dit meteen door aan je
medecursisten en vragen hen ook zich direct te testen en verder thuis te blijven. Op deze manier hopen we
dat we verdere besmetting zo klein mogelijk kunnen houden.

