
Coronaprotocol SRA-bĳ eenkomsten

SRA-kantoor
Wĳ  maken gebruik van een verzamelpand en hebben geen invloed op en zeggenschap over 
de openbare ruimten, zoals entree, trappenhuis en lift. Wĳ  adviseren u, indien mogelĳ k, geen 
gebruik te maken van de lift.

Wĳ  hanteren de richtlĳ nen zoals deze gesteld zĳ n door de overheid en het 
RIVM. Door de gestelde maatregelen is er rondom onze interne en externe 
bĳ eenkomsten een aantal zaken veranderd.  

Met deze maatregelen bieden we een veilige cursusomgeving voor onze 
SRA-leden/-medewerkers, kringvoorzitters, docenten en trainers waarbĳ  
social distancing, gezondheid en hygiëne gewaarborgd worden. Heeft u 
nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op:

Externe cursuslocaties
Bĳ  al onze professionele accommodaties zĳ n hygiëne- en veiligheidsinstructies c.q. 
1,5 meter protocol van kracht. Wĳ  communiceren deze specifi eke maatregelen vooraf met 
de deelnemers, docenten, kringvoorzitters en trainers. Wĳ  vragen u om de maatregelen/
instructies die aangegeven zĳ n op de locatie op te volgen.

Cursusruimten
Alle cursusruimten zĳ n ingericht met 1,5 meter afstand. Maak bĳ  voorkeur geen gebruik van 
de kapstok, maar laat uw jas thuis, in de auto of over uw stoel. Alle cursusruimten zĳ n 
voorzien van desinfecterende en/of schoonmaakmiddelen en papieren doekjes. U heeft 
een eigen zitplaats gedurende de bĳ eenkomst.

Schoonmaakmaatregelen cursusruimten
Na iedere bĳ eenkomst en tĳ dens de grote pauzes worden de tafels en deurklinken 
gereinigd. Ook de algemene ruimten, handgrepen en andere oppervlakten worden 
regelmatig schoongemaakt.

Toiletten
De toiletten en deurklinken worden regelmatig grondig gereinigd en zĳ n voorzien van extra 
desinfecterende middelen. Indien de toiletten bezet zĳ n, dan verzoeken wĳ  u buiten de 
toiletruimte te wachten.

Persoonlĳ ke hygiënemaatregelen
Zowel op het SRA-kantoor als op de externe locaties nemen de medewerkers de persoonlĳ ke 
hygiënemaatregelen in acht. Zo wassen zĳ  vaker hun handen, worden er geen handen geschud, 
houden zĳ  1,5 meter afstand en hoesten of niezen zĳ  in hun elleboog.

Koffi e/thee/water
Op het SRA-kantoor kunt gebruikmaken van de koffi e/thee-machines. Raak alleen het servies 
aan dat u nodig heeft en houd uw beker bĳ  u. In de cursusruimte heeft u een eigen fl es water 
en glas. Bĳ  externe locaties kan dit afwĳ ken en we vragen u de richtlĳ nen en instructies van de 
accommodatie te volgen.

Lunch/diner
Bĳ  bĳ eenkomsten waarbĳ  lunch en/of diner is inbegrepen zĳ n passende veiligheids-
maatregelen getroffen, bĳ voorbeeld individuele lunchpakketten. Dit kan per externe locatie 
verschillen en we vragen u de richtlĳ nen en instructies van de accommodatie te volgen.

Mondkapjes en/of handschoenen
Het dragen van mondkapjes en/of handschoenen is niet verplicht. Uiteraard bent u vrĳ , als u 
zich daar prettig bĳ  voelt, deze te dragen tĳ dens onze bĳ eenkomsten. 

Dispensers met desinfecterende handgel
Het SRA-kantoor en alle externe accommodaties zĳ n op meerdere plekken in het gebouw 
voorzien van dispensers met desinfecterende handgel. Desinfecteer bĳ  binnenkomst én bĳ  
vertrek uw handen en uiteraard ook regelmatig tussendoor.

Waarborgen 1,5 meter afstand (2 armlengtes)
Wĳ  vragen u om zoveel mogelĳ k de 1,5 meter afstand maatregel in acht te nemen. Op meerdere 
plekken in het SRA-kantoor en externe cursuslocaties wordt u hierop geattendeerd. Indien 
noodzakelĳ k kunnen ook onze medewerkers u attenderen op het houden van afstand.

Uw eigen verantwoordelĳ kheid
Wĳ  vragen u om eigen verantwoordelĳ kheid te nemen. Houd u zich aan deze maatregelen: 
regelmatig handen wassen, niezen/hoesten in de elleboog, gebruikmaken van papieren 
zakdoekjes en geen handen schudden. Blĳ f bĳ  (verkoudheids)klachten en/of klachten bĳ  
gezinsleden thuis.
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