
 

 

Richtlijnen COVID-19 

 

 

 

Corona richtlijnen voor opleidingen en trainingen  

bij VIA Academy Professionals 

 
 

 VIA Academy volgt de adviezen van het RIVM. We houden minimaal 1,5 
meter afstand van elkaar. 

 Bij interactieve oefeningen is er geen fysiek contact tussen de deelnemers 
en de trainer en wordt er 1,5 meter afstand in acht genomen. 

 De trainers van VIA Academy geven bij begroeting geen hand, maar 

uiteraard wel een vriendelijke glimlach. 
 De trainer blijft thuis wanneer hij/zij verkoudheidsklachten en/of koorts 

heeft.  
 Wij vragen onze deelnemers de RIVM adviezen op te volgen. Dit betekent: 

o hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 

o was je handen regelmatig met zeep, 20 seconden lang; 
o gebruik papieren zakdoekjes en/of tissues; 

o geef elkaar geen hand of omhelzing; 
o reis alleen als het niet anders kan met het OV en ga niet carpoolen; 
o was en desinfecteer na elk toiletbezoek je handen. 

 
Voor onze trainingsruimte hebben we passende maatregelen genomen. We 

kunnen maximaal 9 deelnemers ontvangen. Hierdoor kunnen we aan de vereiste 
afstand van 1,5 meter voldoen. 
  

 Bij aankomst in de Innovatoren graag bellen met de trainer. De trainer 
komt je beneden ophalen.  

 Bij binnenkomst in de hal gelden de regels die zijn opgesteld door de 
Brightlands Campus Greenport Venlo. Het dragen van een mondkapje in 

de publieke hal en lift is verplicht. 
 De hal is voorzien van looproutes. Op de vloeren zie je pijlen die de 

looproute bepalen. De lift aan de zuidzijde is voor opgaand verkeer en de 

twee liften aan de noordzijde zijn voor dalend verkeer. Je mag met 
maximaal 2 personen in de lift aan de zuidzijde van het gebouw. Aan de 

noordzijde van het gebouw is er maximaal 1 persoon per lift toegestaan.  
 Alle toiletruimtes, oppervlakten en onze trainingsruimte worden vaker 

schoongemaakt en gedesinfecteerd dan normaal. 

 De lunch wordt geserveerd in buffetvorm. Deelnemers kunnen daardoor op 
gepaste afstand lunchen van elkaar.  

 Wanneer de training is beëindigd dien je de aangegeven looproute te 
volgen om het gebouw te verlaten.  

 

Voordat de training begint wordt er aandacht geschonken aan bovenstaande 
regels. 
 
 


