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Maatregelen van GOC in verband met het coronavirus voor wat betreft trainingen, 
cursussen en examens op onze locatie Lunet 10 in Veenendaal. 

Algemeen 

• Per lesdag/examen is een Corona-coördinator aanwezig die toezicht houdt en
adviseert. Tevens zorgt hij/zij voor het schoonmaken en desinfecteren.

• Bij binnenkomst van de cursist checkt de Corona-coördinator of de cursist
klachtenvrij is. Wij houden ons het recht voor bij twijfel de cursist de toegang te
weigeren.

• Ons kantoorgedeelte is gescheiden van de trainingsruimte.
• Wij waarborgen 1,5 meter afstand door een vaste looproute en bewegwijzering in

ons pand te hanteren.
• Als extra voorziening zijn op meerdere plekken Dettol doekjes neergelegd en

staan pompjes met hygiënische handgel.
• Voor, tijdens en na afloop van de training/cursus/examen maken we de

deurklinken, de toetsen van de koffiemachine, de sanitaire ruimtes, de
trainingsruimte en alle overige gemeenschappelijke plekken en spullen schoon.
Hierbij nemen we de hygiëneregels nog meer dan gebruikelijk in acht.

• Wij trainen maximaal 1 groep per dag.
• Er hangen RIVM-instructiekaarten over handhygiëne.
• De lunch vindt gezamenlijk plaats op een vooraf bepaald tijdstip en wordt

verstrekt/verzorgd in de lunchruimte apart van de trainingsruimte. Iedere cursist
ontvangt een eigen lunchpakket. Na de lunch wordt de lunchruimte door de
Corona-coördinator gereinigd.

• Tijdens pauzes kan de cursist koffie/thee uit de koffiemachine tappen. Na de
pauze wordt de ruimte en de koffiemachine door de Corona-coördinator gereinigd.

• In de toiletruimte staan hygiëne artikelen, gevraagd wordt deze na elk bezoek te
gebruiken.

Cursist

• Heb je verkoudheidsklachten of heb je last van benauwdheid, verhoging of
koorts? Blijf thuis.

• De Corona-coördinator geeft je bij binnenkomst een korte uitleg over de Corona
maatregelen bij GOC.

• Bij binnenkomst vragen we je je handen te reinigen met hygiënische handgel
(staat klaar).

• Houd altijd 1,5 meter afstand.
• Nies en hoest in je elleboog.

Personeel GOC 
• Wij werken gescheiden van de ruimtes waar les wordt gegeven.
• Wij werken zoveel mogelijk thuis.
• Wij waarborgen dat we op kantoor 1,5 meter afstand van elkaar houden.
• Bij verkoudheidsklachten en/of benauwdheid, verhoging of koorts blijven

wij thuis.
• Niezen en hoesten doen wij in de elleboog.

Met deze maatregelen zorgen we voor een veilige omgeving voor de cursist en voor de 
medewerkers van GOC. Heb je vragen? Neem contact op met Henri van de Craats, 
binnendienst GOC (0318 – 53 91 29 of h.craats@goc.nl). 




