Beleid omtrent coronavirus (COVID-19)
[laatste update: 14 oktober 13:00 uur]
Sinds eind februari heerst het coronavirus (COVID-19) in Nederland. Op deze pagina leest u
meer over ons beleid omtrent dit virus. De consequenties voor bijeenkomsten van
opleidingen, trainingen en evenementen lees je hieronder.
Opleidingen en trainingen tot 31 december 2020 geannuleerd
In verband met de nieuwe corona maatregelen heeft de academie van de
Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland besloten dat er de tot in ieder geval 31
december 2020, geen fysieke bijeenkomsten mogen plaatsvinden. Een uitzondering is
gemaakt voor de trainingen en opleidingen die essentieel zijn voor de kerkvoortgang.
Opleiden en trainen op locatie
Samen met onze locaties zorgen we ervoor dat cursusbijeenkomsten op een gezonde en
verantwoorde wijze plaatsvinden. We baseren ons hierbij op de richtlijnen van het RIVM en
de Rijksoverheid. De richtlijnen die we aanhouden:

● Zorg ervoor dat de 1,5 meter afstand op elk moment van de training gehouden kan
●
●

●
●

worden.
Deelnemers gebruiken tijdens de training dezelfde (zit)plek.
Koffie / thee / lunch wordt zo georganiseerd dat er geen opstoppingen zijn en dat de
kans op besmetting geminimaliseerd wordt. Zo wordt ingeschonken door één
persoon.
Tijdens de training wordt er in de werkvormen rekening gehouden met de huidige
richtlijnen.
De locatie verhuur zal zorgen voor schoonmaak van de gebruikte ruimten na elke
training. De trainingsruimte wordt tijdens de training zo mogelijk geventileerd.

De gezondheid van onze deelnemers, docent-trainers en locatiemedewerkers staat centraal.
Daarom is het noodzakelijk dat wanneer je een training hebt en een van onderstaande
stelling betrekking heeft op jou, je thuis blijft en contact met ons opneemt:

● Je hoest, bent verkouden of je temperatuur is hoger of gelijk aan 38 graden celsius.
● Je bent gevraagd om in isolatie te gaan.
In jouw huishouden hoest iemand, is iemand verkouden of is de temperatuur hoger of Voor
vragen hierover zijn we tijdens kantooruren te bereiken via 030-8801880  of
academie@protestantsekerk.nl

Beleid omtrent afwezigheid tijdens een bijeenkomst

Door het coronavirus (COVID-19) en de richtlijnen die daarbij gelden vanuit het RIVM en de
Rijksoverheid, zal het de komende tijd vaker voorkomen dat zowel deelnemers als docenten
afwezig zijn tijdens de bijeenkomst(en). Wat gebeurt er als ik een dag moet missen? Kan ik
de les online bijwonen? Of wat gebeurt er als iemand uit de groep besmet is met het
coronavirus (COVID-19)? De antwoorden op deze vragen vind je hier.
Beleid omtrent annulering van een bijeenkomst
Door het coronavirus (COVID-19) en de richtlijnen die daarbij gelden vanuit het RIVM en de
Rijksoverheid, heeft de academie van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in
Nederland besloten dat er tot in ieder geval 31 december 2020 geen fysieke bijeenkomsten
mogen plaatsvinden. Een uitzondering is gemaakt voor de trainingen en opleidingen die
essentieel zijn voor de kerkvoortgang. Deze maatregelen gelden voor de trainingen die
plaatsvinden tot 20 oktober. Welke trainingen vallen onder de uitzonderingen? Mijn training
is geannuleerd, wordt deze dag/avond ingehaald? De antwoorden op deze en andere
vragen vind je hier.

De informatie op deze pagina wordt regelmatig geüpdatet. Voor vragen zijn wij tijdens
kantooruren bereikbaar op 030 - 880 1880 of a
 cademie@protestantsekerk.nl

