PROTOCOL MAATREGELEN WERKEN OP SCHOLEN/INSTELLINGEN I.V.M. COVID-19
AUGUSTUS 2020
Algemeen :

LinQue Consult volgt de richtlijnen van het RIVM en vervolgens evt. aanvullende specifieke
afspraken met klanten, i.c. vooral scholen/overheidsinstellingen.
Werken op scholen/instellingen
Wij willen graag de dienstverlening op de scholen/instellingen uitvoeren, zoals deze aan ons zijn
gevraagd. Wij realiseren ons echter dat wij als adviseurs bij verschillende scholen/overheidsinstellingen
werken en daarmee een mogelijk een risico vormen voor andere scholen/instellingen.
Wij hebben daarom een aantal afspraken met elkaar gemaakt:
▪ De adviseurs werken waar mogelijk online met de klanten. Als dit niet wenselijk is dan wordt
besproken hoe een fysieke afspraak goed vormgegeven kan worden.
▪ Voorafgaand aan een afspraak op een school/instelling, overlegt de adviseur met de betrokkenen hoe
we verantwoord kunnen werken op locatie.
▪ We volgende de afspraken die bij de klanten zijn gemaakt en houden tegelijkertijd ook in de gaten
wat wij zelf als persoon verantwoord en veilig vinden voor onze eigen gezondheid/omgeving.
▪ Wij gaan ervanuit dat de scholen/instellingen de regels hanteren m.b.t. hygiëne, looplijnen en
ventilatie.
▪ Wij houden ons aan de regels van onszelf maar ook van de regels die een school of instelling heeft
afgesproken.
▪ Wij gaan er vanuit dat de regels voor volwassenen op de scholen/instellingen ook voor ons gelden:
1,5 meter afstand tussen leerlingen/docenten, schoolleiding, adviseur.
▪ Expliciet: bij lesbezoeken en trainingen met grotere groepen maken we expliciet en voorafgaande aan
de bijeenkomst, afspraken met de opdrachtgever over het veilig en verantwoord kunnen werken.
▪ We hebben desinfecterend materiaal bij ons en mondkapjes voor gevallen dat dit nodig is.

Afspraken bij corona verschijnselen
• Adviseurs van LinQue Consult met corona gerelateerde klachten blijven thuis en werken niet fysiek bij
een opdrachtgever. Zij melden zich ziek bij de directeur van LinQue Consult.
• Wanneer een adviseur gedurende de werkdag bij een opdrachtgever corona gerelateerde klachten
ontwikkelt, gaat de adviseur naar huis.
• Als er een vermoeden is van corona, dan laat de adviseur zich testen.
• Bij een positieve uitslag blijft de adviseur thuis en werkt ook vanuit huis gedurende de afgesproken
quarantaineperiode conform de RIVM maatregelen/of zolang de adviseur klachten heeft.
• De school/instelling waar de adviseur heeft gewerkt wordt zo snel mogelijk door de adviseur of de
secretaresse van LinQue geïnformeerd.
• De medewerkers van LinQue Consult werken mee aan het corona contact onderzoek.
• Met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt op welke wijze de werkzaamheden kunnen worden
hervat.
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Vervoer
▪
▪
▪

We reizen zoveel mogelijk met de eigen auto.
Als we reizen met het openbaar vervoer, zorgen we ook in de trein, bus, taxi voor 1,5 meter afstand
en dragen we een mondkapje.
We streven naar zo min mogelijk verplaatsingen.

Voor iedereen, LinQuers en klanten, geldt: eigen verantwoordelijkheid nemen is belangrijk!
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