Protocol Regina Coeli
Regina Coeli doet er alles aan om de taaltrainingen in het instituut zo veilig en plezierig
mogelijk te laten verlopen, ook nu we te maken hebben met beperkingen in verband met het
coronavirus. We volgen de protocollen van de NRTO (Nederlandse Raad voor Training en
Opleiding), Koninklijke Horeca Nederland en OSB (Ondernemingsorganisatie Schoonmaak

Branche), die rekening houden met de richtlijnen van de RIVM. Naast gezondheid staat voor
ons een optimale leeromgeving voorop, waarin onze cursisten en medewerkers zich prettig
voelen.
Gedragsregels hygiëne en veiligheid
Binnen Regina Coeli gelden de volgende
algemene gedragsregels waarmee we de hygiëne
en veiligheid samen zo goed mogelijk kunnen
regelen:

•
•

We houden anderhalvemeter afstand van
elkaar.
We wassen onze handen vaak en goed.
We schudden geen handen.

•
•

We hoesten en niezen in de elleboog.
We zitten niet aan het gezicht.

•

Bij klachten die gerelateerd zijn aan corona
maak je gebruik van een sneltest. Bij een
negatieve uitslag kun je je training aanvangen of vervolgen.

•

De lessen




Daarnaast hebben we een aantal specifieke
maatregelen genomen. Deze worden onderstaand
opgesomd.

Iedere cursist krijgt tijdens de training les
van twee vaste taaltrainers om wisselende
contacten zoveel mogelijk te vermijden.
Een cursist krijgt tijdens de training de
beschikking over een eigen werkkamer. In
deze kamer volgt hij lessen van de taaltrainers, kan hij studeren en multimediaopdrachten maken. De leskamer is voorzien
van een scherm tussen de werkplek van de
cursist en die van de taaltrainer.

Afstand bewaren






In het pand geldt zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. Op de plekken waar dit
niet haalbaar is, wordt dit duidelijk
aangegeven. Je wordt verzocht op deze
plekken rechts te houden.
De hoofdentree aan de voorzijde van het
gebouw dient alleen als ingang. De uitgang
bevindt zich aan de terraszijde.
In de gezamenlijke ruimtes is het meubilair
zo geplaatst dat 1,5 meter afstand gewaarborgd is.







Op diverse plekken zoals bij de koffieautomaten en de receptie wordt 1,5 meter
afstand aangegeven met stippen op de
grond.
In de toiletruimte mag telkens maximaal
1 persoon tegelijk aanwezig zijn, ongeacht
het aantal toiletten dat zich in de ruimte
bevindt.
De liften mogen gebruikt worden door
telkens 1 persoon tegelijk.

Hygiëne







Catering






Een keuze uit het menu kan gemaakt
worden via een app op de eigen
smartphone. Bediening vindt plaats aan
tafel, op gepaste afstand.
De bar fungeert in de avond als selfservice
bar, waarbij we de richtlijnen rondom de 1,5
meter afstand hanteren.
We volgen de hygiënemaatregelen van
Koninklijke Horeca Nederland en hebben
deze verwerkt in een protocol voor de
catering van Regina Coeli.

Op diverse plekken in het pand zijn
desinfectiezuilen geplaatst.
In iedere gastenkamer en leskamer zijn
desinfectiematerialen aanwezig
(handdesinfectiemiddel, alcoholspray,
microvezeldoekjes en tissues). Cursisten en
taaltrainers kunnen daarmee zelf hun
werkplek schoonmaken.
Cursisten maken indien mogelijk gebruik
van het sanitair op de eigen kamer in
gastenverblijf Eikenheuvel.
De toiletten zijn voorzien van
desinfectiemiddelen.

