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| VERANTWOORD AANGEPAST TRAINEN
G4S Training & Safety heeft de faciliteiten en capaciteit om veilig trainingen te verzorgen in de
anderhalvemetersamenleving. We leggen graag uit welke aanpassingen we doorvoeren in onze
trainingen en op onze trainingscentra.
Invloed RIVM adviezen en maatregelen
De adviezen en maatregelen die het RIVM aangeeft
om het virus maximaal te controleren zijn van grote
invloed op de trainingen die G4S verzorgt.
Aangegeven wordt dat samenkomsten die
noodzakelijk zijn voor de continuering van de
dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven
en andere organisaties doorgang kunnen vinden indien
er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden.
Voor het op peil houden van de geoefendheid van de
bedrijfsnoodorganisatie, dienen periodiek vakgerichte
oefeningen gehouden te worden. Door trainingen in
aangepaste vorm aan te bieden kan een veilige
werkomgeving met geoefende hulpverleners in stand
worden gehouden.
Oefenen vaardigheden
Een groot deel van de trainingen die G4S aanbiedt
bestaat uit het aanleren of herhalen van diverse
vaardigheden. De vaardigheden op het gebied van
eerste hulp vragen in veel gevallen om binnen een
straal van 1,5 meter met elkaar samen te werken.

Aangezien wij verwachten dat de gestelde adviezen en
maatregelen voor langere periode blijven gelden
ontwikkelt G4S alternatieve trainingsvormen die
voldoen aan alle maatregelen van de overheid.

Inzet LOTUS-slachtoffers
Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om
veilig te trainen met LOTUS-slachtoffers. Dit
protocol is daar in juni 2020 op aangepast.
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| TRAININGSPROTOCOL
We voeren de volgende aanpassingen door in onze trainingen en op onze trainingscentra.
Contactloze koortsmeting
Bij aankomst op de vestiging van G4S wordt op
vrijwillige basis de lichaamstemperatuur contactloos
gemeten met een thermische camera. Bij een
verhoging mag de cursist niet deelnemen aan de
training. De privacy van onze bezoekers is
gewaarborgd omdat deze standalone apparatuur geen
data opslaat en alleen een meting doet.
Dragen van mondkapjes
We verzoeken iedereen dringend om in de publieke
ruimten van de trainingscentra het advies van de
overheid op te volgen en gebruik te maken van
mondkapjes.
Handen regelmatig wassen
Op meerdere momenten zal voor, tijdens en na de
training de deelnemer worden gevraagd de handen te
wassen. Ook is er voldoende desinfectans aanwezig.
Groepsgrootte
We trainen in groepen waarvan de grootte is
aangepaste aan de situatie en de richtlijnen zodat de
veiligheid gewaarborgd wordt.
Aangepaste uitnodiging
De deelnemers ontvangen een aangepaste uitnodiging
met daarin beschreven welke preventieve
maatregelen G4S neemt en wat we hierin van de
deelnemers verwachten.
Controle op trainingscentrum
Er wordt voor aanvang van de training gecontroleerd
of er deelnemers zijn met gezondheidsklachten;
hoesten, niezen, verkouden, koorts, ‘zieke’ indruk en
of er al getest is of dat er binnenkort een test
plaatsvindt.
Aanpassingen in het centrum
In het centrum is een routing aangebracht en wordt
middels belijning en borden aangezet tot 1,5 meter
afstand houden. Tevens wordt dit aangegeven door
instructeurs en de receptioniste.

Aangepaste veiligheidsinstructie
Elke training bij G4S wordt gestart met een
veiligheidsinstructie. Deze instructie is aangevuld met
de corona-maatregelen die tijdens de training worden
genomen.
Fysiek contact met LOTUS-slachtoffer
Als de training fysiek contact vereist dan is dat
toegestaan door gebruik te maken van een LOTUSslachtoffer onder toezicht van een instructeur. Dat
kan in de volgende trainingssituaties:
•
•
•
•

Rautek-vervoersgreep toepassen,
van buik naar rug draaien van slachtoffer,
toepassen van stabiele zijligging,
handelingen bij verslikking/verstikking.

Zowel cursist als LOTUS draagt handschoenen en
een mondkapje. G4S zal zorg dragen voor de
noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen.
Omwille van de veiligheid worden de
competentiehandelingen met fysiek contact direct
achter elkaar uitgevoerd door één en dezelfde cursist.
Na het fysieke contact worden direct de
hygiënemaatregelen in onderstaande volgorde
toegepast:
•
•

•

verwijderen van handschoenen en deze
deponeren in een daarvoor bestemde afvalbak,
verwijderen van mondkapje via de elastiekjes
vanaf het oor en deze deponeren in een daarvoor
bestemde afvalbak,
handdesinfectans gebruiken.
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Reanimatie-oefeningen
Het oefenen van reanimatie vraagt dat elke deelnemer
handelingen uitvoert op een reanimatiepop. Om te
kunnen garanderen dat deze schoon is, worden de
volgende maatregelen genomen per pop voordat de
deelnemer start:
•
•
•
•

desinfecteren borstkas,
nieuwe long in de pop,
schoon gezicht op de pop uit verpakking,
tijdens de reanimatie draagt de cursist
wegwerphandschoenen.

Oefenen verbanden en overige letsels
Het aanleggen van verbanden zal worden geoefend op
eigen boven- of onderbeen. Ook kan worden
geoefend op een oefenarm. Hierbij geldt dat het
dragen van wegwerphandschoenen verplicht is.
Verbandmiddelen worden per deelnemer uitgereikt
en na gebruik weggegooid. Overige letsels en
ziektebeelden worden alleen op afstand van 1,5 meter
door de cursist uitsluitend visueel beoordeelt.

Lunch
In plaats van lunch in buffetvorm biedt G4S elke
deelnemer een lunchpakket aan.
Extra schoonmaakrondes
Op het trainingscentrum worden deurklinken en
andere oppervlakken die door meerdere personen
worden aangeraakt meerdere malen per dag
schoongemaakt.

