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Voorzorgsmaatregelen opleidingslocaties Bonstaete 

In verband met de maatregelen rondom het Covid-19 virus volgen hieronder de maatregelen die wij 
hanteren tijdens uw bezoek. 

Algemene maatregelen voor per opleidingslocatie 

 Heeft u ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 
verhoging (vanaf 38 graden) of koorts. Blijf thuis en plan een nieuwe cursusdatum in. 

 Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/ of benauwdheidsklachten en 
plan een nieuwe cursusdatum in. 

 Houd 1.5 meter afstand van anderen. 

 Was uw handen bij binnenkomst. 

Cursus Floorplanner 

Normaliter geeft de trainer individuele aanwijzingen door achter/naast de cursist te staan. Nu dit niet kan 
door de 1.5 m afstand projecteren we het beeldscherm van iedere deelnemer. De trainer geeft via de 
projectie de individuele aanwijzingen. 

Locatie kantoor Hintham te Rosmalen 

Hier vindt de één-op-één training of één-op-twee trainingen plaats.  
Was bij binnenkomst uw handen met de desinfecterende gel of in de pantry. 

Locatie Watletjenu in Zaltbommel 

Bonstaete maakt gebruik van de opleidingslocatie Watletjenu met het bijbehorende restaurant La 
Cantina. Naast Bonstaete zijn ook andere opleiders aanwezig in het pand. Tot 1 juli zijn dat maximaal 30 
personen in het hele pand. Vanaf 1 juli zijn dat maximaal 100 personen. 

 

Hieronder volgt het protocol van Watletjenu en La Cantina. 

 

 1. RIVM maatregelen 

 Wij houden ons strikt aan de RIVM maatregelen om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen: 
 Houd 1,5 meter afstand van anderen 
 Was je handen regelmatig met water en zeep of gebruik de beschikbare desinfecterende spray 

volgens WHO-goedgekeurd recept. 
 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
 Gebruik de beschikbaar gestelde papieren zakdoekjes 
 Bij ziekteverschijnselen: blijf thuis!  
 Watletjenu stuurt mensen met ziekteverschijnselen bij binnenkomst terug naar huis! 
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2. Hygiëne 

 Bij binnenkomst onder aan de trap spray  je je handen met de desinfecterende spray gedurende 
30 seconden. Neem ook je vingertoppen, handpalmen en tussen je vingers mee. De alcohol in de 
spray droogt vanzelf en op deze manier blijven je losgeweekte handvetten ook op je handen en 
drogen je handen niet uit. Daarom kun je bij de spray beter geen papieren handdoekjes 
gebruiken om je handen droog te wrijven.  

 Bij gebruik van water en zeep op de toiletten kun je wel je handen afdrogen met de papieren 
handdoekjes. 

 Was je handen regelmatig gedurende de dag, maar in ieder geval na elk toiletbezoek en voordat 
je gaat eten. 

 Watletjenu maakt de contactoppervlakken zoals deurklinken, trapleuningen, toiletten en sanitair 
etc. na elke pauze zorgvuldig schoon. 

 De verschillende ruimtes van Watletjenu worden steeds goed geventileerd. 
 De tafels en stoelen en de zalen en andere gebruiksruimtes worden na elke klant grondig 

gereinigd. 
 

3. Afstand houden 

 Houdt alle tijden minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. 
 In de zalen en in La Cantina zijn de stoelen en/of tafels zo geplaatst dat de gebruikers steeds 

minimaal 1,5 meter uit elkaar zitten. 
 Aanvangstijden, eindtijden en pauzetijden van de verschillende activiteiten binnen Watletjenu 

worden op elkaar afgestemd zodat het aantal mensen dat tegelijkertijd door het pand beweegt 
geminimaliseerd wordt. 

 Door middel van aanwijzingen aan de muur en op de grond wordt opgeroepen tot het houden van 
de juiste afstand. 

 Medewerkers van Watletjenu spreken de gebruikers van het pand aan op het  houden van de 
juiste afstand wanneer dat nodig mocht zijn. 
 

4. La Cantina 

 De medewerkers van la Cantina werken bij de bereiding van de maaltijden en/of lunchpakketten 
steeds met schone handschoenen en nemen alle door het RIVM voorgeschreven 
voorzorgsmaatregelen. 

 

 

 


