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Inrush baseert dit protocol op basis van informatie verstrekt door VNO-NCW en de Veiligheidsregio’s.
Uitgangspunt is dat Inrush werkt voor een van de vitale sectoren van Nederland: o.a. de energiesector,
olie- en gasindustrie en ziekenhuizen.
Het protocol Veilig Samen Doorwerken van de Rijksoverheid wordt ondersteund door: Aedes, AFNLNOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en wonen, FNV Metaal, OnderhoudNL, Techniek
Nederland en Woonbond.
Alle branchegenoten (concullegae) van Inrush conformeren zich aan bovengenoemde lijn.
Alle medewerkers van Inrush die op de verschillende Inrushlocaties actief zijn, conformeren zich aan dit
protocol.

Algemene maatregelen en voorschriften Inrush BV
RIVM richtlijnen
1. Draag bij binnenkomst, in de practica en als je door de gangen loopt een (niet-medisch) mondkapje.
Alleen op je werkplek (administratie) of leslokaal mag je het mondkapje aan je tafel afdoen. Dit
betekent draagplicht.
2. Houd minimaal 1,5m afstand van andere mensen.
3. Geef andere mensen geen hand.
4. Was regelmatig je handen.
5. Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals: snotteren, hoesten, keelpijn en koorts.
6. Blijf thuis als je huisgenoten hebt met koorts, totdat de huisgenoot 24 uur klachtenvrij is
7. Als je niest of hoest doe dat in je elleboogholte.
8. Als je je neus snuit, gebruik dan een papieren zakdoek en gooi deze weg.
Wanneer moeten werknemers en cursisten thuis blijven
1. Wanneer ziekteverschijnselen verergeren (koorts > 38 C en moeite met ademhalen) moeten zij
telefonisch contact opnemen met hun huisarts.
2. Je hebt een eigen verantwoording voor jezelf en die van anderen. Ga naar huis als je bovenstaande
klachten hebt en neem zo nodig contact op met de huisarts.
3. Bij twijfel of iemand behoort tot een hoog-risico groep kan de huisarts gevraagd worden om advies.
Vertaling van advies naar dagelijkse werkroutine
Eenieder is zelf verantwoordelijk de regels na te leven. Docent, cursisten en overige medewerkers van Inrush,
zien toe op naleving van het protocol en spreken personen aan die het protocol overtreden. Wanneer iemand
twijfelt over de naleving, maak daar melding van bij de werkgever of het betreffende bedrijf.
Uitgangspunten
• Iedere medewerker van Inrush werkt zoveel als mogelijk thuis.
• Verplaatsingen van een cursusgroep op 1 dag binnen 1 locatie worden zoveel mogelijk beperkt.
• Zo weinig mogelijk zaken gaan van hand tot hand tijdens een cursus (kopjes, meetapparatuur, ect.).
Communicatie naar medewerkers en cursisten
• Dit protocol wordt regelmatig geëvalueerd met alle medewerkers.
• Een uittreksel van dit protocol wordt aan de wanden in onze locaties gehangen.
• Dit protocol wordt op onze website gezet.
• Dit protocol wordt meegestuurd met de uitnodigingsbrief.
• Dit protocol wordt bij aanvang van elke cursusdag door de docent uitgelegd.
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Maatregelen tijdens cursussen
1. De docent is verantwoordelijk voor zijn groep. Cursisten zijn verplicht zijn instructies op te volgen.
2. Cursisten mogen niet eerder dan 15 minuten voor aanvang cursus het gebouw betreden. De cursist
wacht bij de ingang op instructies. Indien de cursist een Inrush-pand betreedt, gaat hij of zij op dat
moment akkoord met de geldende protocollen.
3. Bij aankomst in het gebouw van Inrush verplicht handen wassen, daarna meteen de cursist naar het
lokaal brengen. De docent vraagt gedurende de dag nogmaals een paar keer de handen te wassen.
4. De cursist tekent een aanwezigheidsregistratie formulier en voor naleving van het Inrush-protocol.
5. Eenieder houdt zich aan de looproutes in het gebouw die gemarkeerd zijn.
6. Indien een cursist naar het toilet moet, of wil roken, of frisse neus halen, dan vraagt hij dat aan de
docent.
7. Het lokaal waar je de dag start, blijft de hele dag de basis waar je verblijft.
8. Houd altijd de 1,5 m afstand aan:
a. Zorg dat de afstand in het lokaal in stand blijft. Laat tafels en schotten staan zoals
aangetroffen.
b. De docent schenkt koffie/thee in in kopje dat hele dag bij cursist blijft.
c. Alle pauzes vinden plaats in het lokaal.
d. De cursist krijgt een waterflesje, dat de cursist zelf kan hervullen gedurende de dag.
e. Inrush verzorgt de lunch.
f. De lunch wordt genuttigd in het theorielokaal. De docent zorgt voor melk en karnemelk.
g. Er wordt fris geschonken in de middag.
h. Elke cursist ruimt zijn eigen rommel op bij het koffie/thee drinken en bij de lunch.
9. Praktijkdeel van de cursus:
a. De docent gaat met maximaal 2 cursisten tegelijk naar de praktijkruimte.
b. De overige cursisten blijven in het lokaal wachten tot zij aan de beurt zijn, de docent komt ze
halen. Hierdoor kan een lesdag wat langer duren dan gebruikelijk.
c. In de praktijkruimte wordt via een camera een livestream naar het lokaal uitgezonden.
d. De overige cursisten kijken via de smart-tv naar wat er gebeurt in de praktijkruimte.
e. De cursist neemt zoveel als mogelijk zijn eigen PBM’s, beschermende kleding, gereedschap en
meetapparatuur mee. Inrush-jasjes worden tijdelijk niet gebruikt.
f. Indien PBM’s van Inrush worden gebruikt, worden die door de docent schoongemaakt na
ieder gebruik.
g. In de praktijk wordt gebruikt gemaakt van wegwerphandschoenen.
10. Overige (hygiëne)regels voor de locaties:
a. Bij parallelle cursussen wordt strikt gewerkt met specifieke aanvangstijden.
b. Inrush zorgt voor mondkapjes, desinfectiepalen, extra zeep, alcoholdoekjes, papieren
zakdoeken en wegwerphandschoenen op alle locaties.
c. Per Inrushlocatie is een maximum gesteld aan het aantal mensen en parallelle cursussen:
i. Heemskerk: 4 cursussen in 4 theorielokalen boven; max 28 mensen (incl docenten);
ii. Maasdijk: 3 cursussen in 3 theorielokalen boven; max 21 mensen (incl docenten);
iii. Oude Tonge: 2 cursussen, 1 theorie boven en praktijk HS beneden (max 7), 1
theorie+praktijk in LS beneden (max 5); totaal max 12 mensen (incl. docenten);
iv. Nieuwleusen: 1 cursus in 1 theorielokaal; max 7 mensen (incl. docent);
v. Indien een maximum op een locatie optreedt, dan starten examens altijd pas na
cursuseinde.
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vi. Indien in Heemskerk sprake is van maximum, dan werkt directie thuis en bestaat
administratie uit maximaal 1 persoon.
De schoonmaakfrequentie op de locaties is dagelijks, als er een cursus heeft plaatsgevonden.
Deurklinken en trapleuningen worden regelmatig door de dag door de docent
schoongemaakt, deuren staan zoveel als mogelijk open.
Contacten met externen worden zoveel als mogelijk beperkt: toeleveranciers van Inrush
blijven buiten het pand, er vindt geen bezoek plaats.
De administratie in Heemskerk houdt zich aan alle genoemde afspraken en is met maximaal 2
personen tegelijk aanwezig en minder indien mogelijk.
De afwasmachines op 70C laten draaien aan einde van de dag.

Maatregelen indien een cursist of medewerker positief test
1. Dit is in principe afhankelijk van de situatie. We melden het bij de GGD en volgen het advies.
2. Indien een medewerker van Inrush positief wordt bevonden, passen we de maatregelen toe die
daarbij noodzakelijk zijn. Iedere casus kan anders zijn.
3. Indien een docent in zijn groep hoort dat een cursist is weggebleven omdat hij positief is, meld
het meteen zodat we kunnen inschatten of maatregelen noodzakelijk zijn.
Certiprotect
1. Certiprotect volgt dit protocol, de examinatoren kennen dit protocol dus ook.
2. In de uitnodigingsbrief van Certiprotect aan de examenkandidaat staat nadrukkelijk dat de
examenkandidaat wordt opgehaald en binnengelaten door de examinator op de afgesproken tijd.
3. De examinator zorgt op de examendag dat zijn kandidaten het protocol volgen.

