BHV en EHBO Opleidingen en trainingen mogen volledig weer!

Met de nieuwe COVID-19 maatregelen die 3 maart ingaan mogen EHBO-, BHV- en
veiligheidstrainingen weer volledig gegeven worden. Dit wordt expliciet gemeld in de versoepelingen
op de coronaregeling, Wijzigingsregeling maatregelen COVI-19 (contactberoepen, buitensporten,
winkelen op afspraak, avondklok’ art. I B 4.a1 lid 2 ll.
In hoofdstuk 3, paragraaf ‘Heropening locaties voor certificering en examinering voor beroep en
bedrijf’ is deze wijziging toegelicht (te vinden op blz. 21)
Heropening locaties voor certificering en examinering voor beroep en bedrijf.
Vanwege de duur van de lockdown heeft het kabinet gemeend een uitzondering te moeten maken op
het verbod op openstelling van publieke plaatsen, ten behoeve van praktijkcertificering en examinering van opleidingen en cursussen die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf,
bijvoorbeeld gericht op vaardigheden en bedrijfsveiligheid. Daarbij kan worden gedacht aan het
opleiden in hulpverleningshandelingen en het werken in, op en vanaf een voer- en vaartuig.
Hulpverleningshandelingen zullen zoveel mogelijk op afstand en met hulpmiddelen plaatsvinden,
echter dat kan niet met alle (onderdelen van) opleidingen, zoals de EHBO-opleiding die nodig is voor
iemands beroep of functie, zoals bedrijfshulpverlener. Het zal doorgaans gaan om praktijkcertificaten
met een beperkte geldigheidsduur of praktijkexamens die periodiek moeten worden afgenomen.
Bijvoorbeeld het behalen van een heftruckcertificaat, benodigd om te bewijzen dat men voldoende
instructie in de praktijk heeft genoten om een heftruck te besturen. Of het volgen van een cursus als
bedrijfshulpverlener of cursussen gericht op bedrijfsveiligheid.
Bovenstaande houdt in dat we weer cursussen en trainingen bij u op locatie kunnen verzorgen en
daar zijn we heel blij mee! Natuurlijk neemt Sonon hierbij de coronamaatregelen in acht. De
veiligheid van onze cursisten en instructeurs is ons hoogste goed! Onze trainingen zijn dan ook
volledig aangepast volgens de richtlijnen van het RIVM en het brancheprotocol.
We zien jullie graag weer bij een van onze trainingen!
Heeft vragen of wilt u een cursus/training plannen? Neem dan contact met ons op.

info@sonon.nl
0573-251901

