
Corona protocollen VCF Trainingen B.V. 
 

Om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan en besmetting van klanten en medewerkers 

met dit virus te voorkomen, heeft VCF Opleidingen een extra protocol opgesteld waar medewerkers 

en bezoekers van onze faciliteiten zich aan dienen te houden. 

We vragen een cursist om NIET op de cursus te komen die:   

a) milde luchtwegklachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) en/of koorts heeft. 

b) nauw contact heeft gehad met een persoon met luchtwegklachten en/of koorts (een zieke). 

Nauw contact betekent: 

- Het zich gedurende vijftien minuten binnen twee meter van een zieke bevinden. 

- Het delen van een leefruimte met een zieke (zoals gezinsleden). 

- Fysieke aanraking met een zieke (zoals handen schudden). 

 

U kunt de cursus op een later tijdstip in onderling overleg inhalen. 

Neem a.u.b. tijdig contact met ons op (minimaal één dag van tevoren) om af te stemmen, indien u 

overweegt niet naar de cursus te komen om bovenstaande reden. 

 

Voor alle aanwezigen op onze faciliteiten gelden de inmiddels bekende maatregelen: 

- Geen handen schudden of andere vormen van lichamelijk contact 

- Afstand houden 

- Bij binnenkomst handen wassen met zeep en/of desinfecteren 

- Gebruik papieren handdoekjes 

- Koffie en thee wordt voor u ingeschonken door onze medewerkers 

 

 

                          

 

 

  



 

 

Palestrinastraat 1a, Oss:  

Type opleidingen: Theorie 

Groepsgrootte normaal: max 20 personen per ruimte 

Groepsgrootte binnen 1,5m tijd:  max 13 mensen in de grote ruimte 

        max 10 mensen in de kleine ruimte 

benodigde extra faciliteiten i.v.m. hygiëne: 

- papieren handdoekjes 

- goede zeep en desinfectiegel 

- extra desinfectiemiddelen 

 

Maatregelen  

- De voordeur beneden staat  in principe zo veel mogelijk open zodat men deze 

niet hoeft aan te raken. 

- bij het tekenen van de presentielijst tekent de deelnemer ook voor dat hij / zij 

gezond is.  

- Presentielijsten worden getekend met de eigen pen van de cursist. 

- Gebruik koffie automaat door cursisten is verboden. Koffie, thee en water wordt 

door de gastheer ingeschonken. 

- Pauzes en onderbrekingen worden doorgebracht op de eigen plaats of buiten. 

Ook buiten houden we minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

- Vooralsnog wordt er gedurende deze periode geen lunch verstrekt door VCF. 

Deelnemers worden verzocht zelf van huis de lunch mee te nemen. 

 

 

 

                          

  



 

 

Heftruckhal, Rijnstraat 9e, Oss, 

Type opleidingen: theorie en heftruck 

Groepsgrootte normaal heftruckhal/theorie: maximaal 8 mensen 

Groepsgrootte normaal theorielokaal boven: maximaal 20 mensen 

Groepsgrootte binnen 1.5m tijd:  max 6 personen heftruckhal/theorie 

Max 9 personen in theorielokaal boven 

 

benodigde extra faciliteiten i.v.m. hygiëne: 

- papieren handdoekjes 

- goede zeep en desinfectiegel 

- extra desinfectiemiddelen 

 

Maatregelen  

- bij het tekenen van de presentielijst tekent de deelnemer ook voor dat hij / zij 

gezond is. 

- De voordeur staat in principe zo veel mogelijk open zodat men deze niet hoeft 

aan te raken. 

- Gebruik koffie automaat door cursisten is verboden. Koffie, thee en water wordt 

door de gastheer ingeschonken. 

- Pauzes en onderbrekingen worden doorgebracht op de eigen plaats of buiten. 

Ook buiten houden we minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. 

- Presentielijsten worden getekend met de eigen pen van de cursist. 

- Tussen wisselingen van gebruikers van de hef- of reachtruck worden het stuur en 

de handels schoongemaakt door de instructeur. 

- Vooralsnog wordt er gedurende deze periode geen lunch verstrekt door VCF. 

Deelnemers worden verzocht zelf van huis de lunch mee te nemen. 

 

 

                          

  



 

Praktijk cursussen 

Type opleidingen: praktijk (met vrachtwagen) 

Groepsgrootte: altijd één op één (instructeur en cursist) 

 

Maatregelen: - bij aanvang voeren we een gezondheidscheck uit d.m.v. vragen. 

Vragen voor de gezondheidscheck: wanneer één van onderstaande vragen met JA wordt 

beantwoord, kan de cursus worden afgebroken. 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) 

klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)? 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de 

afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 

huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld? 

 

- Presentielijsten worden getekend met de eigen pen van de cursist bij het 

tekenen van de presentielijst tekent de deelnemer ook voor dat hij / zij gezond 

is. 

- Bij het wisselen van deelnemer ontsmet de instructeur alle aan te raken 

onderdelen van de vrachtwagen (denk aan stuur, handels, deurklink etc.). 

 

 

 

                          

  



In company opleidingen: 

Groepsgrootte normaal: max 20 personen 

Groepsgrootte in 1,5m tijd: afhankelijk van beschikbare ruimte;  

 

Maatregelen:  

- Geen handen schudden of andere vormen van contact 

- Afstand houden 

- Bij binnenkomst handenwassen 

- Gebruik papieren handdoekjes 

- Presentielijsten worden getekend met de eigen pen van de cursist 

- bij het tekenen van de presentielijst tekent de deelnemer ook voor dat hij / zij gezond is 

 

Wij verwachten van de bedrijven waar wij cursussen verzorgen dat ze minimaal het volgende 

beschikbaar stellen: 

- Een goed geventileerde ruimte waar een zitplaats is voor alle deelnemers met in achtneming 

van de geldende afstandsmaatregelen 

- Wastafel met zeep 

- Papieren handdoekjes of evt. keukenrol 

- Goed gereinigd sanitair 

 

 

                          

 

  



 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

                                     

 

 


