BHV opleiden binnen de 1,5 meter economie
Iedereen is zich bewust dat veilig werken juist in deze tijd van groot belang is. Voor Fire Control staat de veiligheid van onze cursisten,
instructeurs en personeel voorop. Daarom hebben wij onder deze bijzondere omstandigheden de nodige maatregelen getroffen om
veiligheid te waarborgen en toch efficiënt te trainen. Wij geven u graag enig inzicht in de uitgangspunten en de genomen maatregelen.

RIVM
Maatregelen en kaders opgesteld door het RIVM zijn voor Fire
Control het vertrekpunt van handelen.
Samenkomsten die noodzakelijk zijn voor het waarborgen van het
bedrijfsproces en dagelijkse werkzaamheden kunnen doorgang
vinden, indien de 1,5 meter afstand kan worden behouden.

Registratie presentie
Wij registreren uw presentie op basis van het tonen van uw
uitnodiging. Wij werken niet met een lijst waarop u dient te
tekenen. U krijgt de genomen corona‐maatregelen van ons
uitgereikt en u wordt naar onze kantine doorverwezen.

Om binnen uw organisatie te kunnen vertrouwen op uw BHV is
het van belang dat BHV’ers vaardig en bekwaam blijven.
Om dit mogelijk te maken bieden wij u een aangepaste en veilige
oefenomgeving bij Fire Control.

Briefing bij aanvang
Instructeurs nemen bij aanvang van de les de nodige
maatregelen kort met u door en wijzen u op de voorzieningen.
Tijdens de trainingsmomenten zal de instructeur u zo nodig aan
de maatregelen herinneren.

Informatieverstrekking
Voorafgaande aan uw bezoek aan ons oefencentrum krijgt u van
ons een uitnodiging. Bij deze uitnodiging treft u een bijlage met de
genomen preventieve maatregelen.

Contacturen
Een van de maatregelen om risico’s te verkleinen is het
reduceren van het aantal contacturen.

Aankomst en ontvangst oefencentrum
Bij aankomst wordt u bij onze receptie ontvangen.

Theorie middels E‐learning
Wij bieden het theoretische gedeelte voor de BHV‐ trainingen
middels de E‐learning module van het NIBHV.

Verschillende aanvangstijden
LET OP! Wij hanteren vanaf heden verschillende aanvangstijden
voor onze opleidingen en trainingen!
Automatische koortsmeting
Bij de receptie is een warmtebeeldcamera geplaatst. Deze camera
meet bij binnenkomst de lichaams‐ temperatuur. Metingen zijn uit
privacyoverweging enkel afleesbaar voor de receptiemedewerker
en worden op geen enkele wijze vastgelegd.
Een deelnemer zal niet worden toegelaten indien de
lichaamstemperatuur hoger is dan 38 graden (RIVM‐richtlijn)

Deze E‐learning module voorziet in alle noodzakelijk
theoretische kennis voor de reguliere basis en herhaling BHV.
Op deze wijze reduceren wij het aantal contacturen (met bijna
50%). In de resterende contacturen zal praktisch worden
getraind.
Kleinere groepen
U werkt in een groepsgrootte van maximaal 8 personen om de
1,5 meter te kunnen waarborgen!

Wat nog meer…
Aangepaste werkvormen praktijk
Tijdens de praktijkoefeningen zijn de werkvormen aangepast zodat
de 1,5 meter gehandhaafd zal blijven.
Denk hierbij o.a. aan de handelingen tijdens de praktijk
brandbestrijding in ons blushuis, en oefeningen in onze moderne
procedure trainingsruimtes.
Wij maken hierbij goed gebruik van de camera‐systemen in de
oefenruimtes.
EHBO gerichte oefeningen
Binnen de EHBO gerichte oefeningen zijn er de nodige aanpassingen
gemaakt om veilig en toch efficiënt te werken. Een aantal
maatregelen is bij ons al standaard van toepassing.
Reanimatie
Het onderdeel reanimatie zal in onze speciale reanimatieruimte
worden beoefend. Hier kunnen maximaal 8 deelnemers tegelijk
terecht waarbij iedere deelnemer zijn eigen “werkstation” heeft.
Natuurlijk zijn deze werkstations op voldoende afstand van elkaar
gelegen.
Een werkstation bestaat uit:
Een A‐kwaliteit reanimatiepop, oefen AED, een eigen verpakt
masker en een longzak. Nitril handschoenen en
desinfectiematerialen zijn eveneens voorhanden.
Tussen de reanimatiesessies in worden alle poppen en
voorzieningen gedesinfecteerd en vervangen.
Aanleggen verbanden
Iedere deelnemer krijgt zoals u dat van ons gewend bent zijn eigen
verpakte verbandmiddelen. Er wordt geoefend op uw eigen been
en op kunstarmen en kunsthanden. Hierbij draagt u handschoenen
die bij uw verpakte verbandmiddelen zitten. Verder zijn extra
handschoenen beschikbaar.
Lotusslachtoffers
Wij maken tot nader bericht geen gebruik van Lotusslachtoffers.

Gebouw gerichte aanpassingen
Natuurlijk is in ons gehele oefencentrum het nodige aangepast.
Denk hierbij aan:

Vloermarkeringen 1,5 meter

Looproute markering

Desinfectie zuilen op strategische plaatsen
Schoonmaakrondes
Gedurende de dag zullen er extra schoonmaakrondes worden
gelopen om de meest gebruikte contactoppervlakken te
desinfecteren.
Kantine /lunchruimte
Het aantal beschikbare zitplaatsen in onze kantine is
teruggebracht van 60 naar 16. Op deze wijze kunnen wij u de
afstand van 1,5 meter bieden.
Er worden tijdens koffiepauzes en de lunch verschillende
tijdsblokken gehanteerd.
Lunchbuffet
Het lunchbuffet zoals u dat van ons gewend bent, is voor de
komende periode helaas niet meer van toepassing. Wij bieden de
deelnemers een lunchpakket aan in verschillende varianten.
Hierbij houden wij rekening met een vegetarische het
lunchpakket.

