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TRAININGSPROGRAMMA COVID-19 PREVENTIE

Een kort & praktisch programma over de preventie van het 
COVID-19 coronavirus. Het staat in verbinding met de 
werkvloer en kan zowel individueel als in teamverband 

worden gevolgd, bijv. verspreid over 2 of 3 weken
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INHOUD TRAININGSPROGRAMMA

Waarom realistisch omgaan met preventie voor COVID-19?
Wat is het Covid-19 virus? Wat zijn de symptomen en risico's? Hoe verspreidt het zich en wat 
is de incubatietijd? Hoe krijg ik een realistisch beeld over het Covid-19 virus? Hoe beleeft 
een cliënt de berichtgeving over het Covid-19 virus? Waarom moet ik hier iets mee in mijn 
werk?

Hoe richten we de preventie binnen onze organisatie in?
Welke werksituaties in onze organisatie zijn risicovol v.w.b. het oplopen van besmetting met 
het virus? Waarom is het belangrijk dat onze organisatie een preventieplan heeft? Welke 
acties kunnen wij (nog meer) toepassen betreffende preventie van Covid-19? 

Welke handelingen en acties onderneem ik als professional?
Wat doe ik als blijkt dat het Covid-19 virus in onze organisatie aanwezig is?
Wat doe ik concreet (handelingen) om besmetting van anderen te voorkomen?
Wat doe ik als ik zie dat collega's of cliënten zich niet aan de richtlijnen houden?
Wat doe ik als preventie-materialen of medicatie op dreigen te raken?

Context Covid-19
Wat is het Covid-19 virus?
Wat zijn de symptomen?
Hoe kun je het virus krijgen?

Preventieve maatregelen, Persoonlijke hygiëne en Besmetting… en dan
Handhygiëne (hoe en wanneer), hoesthygiëne en andere preventieve maatregelen
Kleding, haren, nagels en accessoires
Organisatiemaatregelen, isolatiemaatregelen en de rol van de GGD
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Sophie Lier            Claudia de Wild
sophie.lier@cssbreda.nl

claudia.de.wild@cssbreda.nl
+31 (0) 76 542 03 64

a.drenker@competence.biz
A.vanSchaik@competence.biz

(030) 256 56 25

Heb je interesse in het Trainingsprogramma of wil je meer informatie?
Neem dan contact met ons op

Angelique Drenker             Antoinette van Schaik
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