Protocol Examens Elektra/VIAG Corona
Algemene hygiëneregels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen handen schudden
Regelmatig de handen wassen en/of gebruik maken van desinfecterende handgel.
Was je handen min. 6x per dag, volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na
toiletbezoek, na het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken
Gezicht niet of zo weinig mogelijk aanraken, in de elleboog niezen/ hoesten, zelf papieren
zakdoekjes meenemen. En deze na één keer gebruik weg gooien. Daarna handen wassen
Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand, zowel bij het vervoer naar en van de werkplek als op
de werkplek zelf
Pas daarop het werk aan en richt de werkplek hierop in
Indien minder dan 1,5 meter onvermijdbaar is, streng op RIVM-hygiëne regels letten
Regelmatig schoonmaken. Als het kan spullen desinfecteren met alcoholdoekjes/spray.
Deel je gereedschap en telefoon niet met anderen
Houd materieel, gereedschap en PBM’s schoon
Ventileer werk- en kantoorruimte

Instructie voor de kandidaat:
• Wanneer u gezondheidsklachten heeft (zoals hoesten, kortademigheid, longontsteking,
neusverkoudheid, loopneus, keelpijn of koorts), meldt u zich dan af voor het examen.
• Volg voor/tijdens het examen de instructies die u van de examinator krijgt.
• Indien gewenst kunt u gebruik maken van plastic handschoenen.
• Indien van toepassing: Als u een praktijkexamen doet, dient u uw eigen PBM’s en
gereedschap mee te nemen.
• Verlaat na het examen direct de locatie.

Protocol Theorie examenafname:
• Gebruik de checklist om de examenlocatie te controleren.
• Hang voor het examen de ‘’Stop verspreiding van Corona’’ poster op, bij voorkeur in de
wachtruimte van de kandidaten.
• Indien de kandidaat ziekteverschijnselen heeft, mag de examinator besluiten om het examen
niet door te laten gaan.
• Bij de ID-controle leggen de kandidaten hun ID op tafel, doen een stap naar achteren,
examinator pakt het ID m.b.v. een handschoen, checkt en legt deze weer neer.
• Hetzelfde geldt voor het uitgeven van het formulier met de inlogcode.
• Wijs aan waar de kandidaat mag gaan zitten en vraag dan pas de volgende kandidaat naar
binnen.
• Houdt tijdens het examen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
• Wanneer een kandidaat klaar is met het examen mag deze het lokaal verlaten. Dit mag alleen
als er te allen tijde 1,5 meter afstand gehouden kan worden van de examinator en ander
kandidaten. Als dit niet mogelijk is, moeten de kandidaten wachten tot iedereen klaar is en
daarna 1 voor 1 de ruimte verlaten.
• Wat betreft het mededelen van de uitslag: Schrijf deze op het inlogformulier en laat dit aan de
kandidaat zien (met 1,5 meter afstand).
• Na afloop van het examen worden de muis, toetsenbord en tafel ontsmet door de examinator.
Protocol Praktijk examenafname:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik de checklist om de examenlocatie te controleren.
Leg voor het examen de ‘’Stop verspreiding van Corona’’ poster op een zichtbare plek neer.
Vraag aan de kandidaat of hij zijn eigen gereedschap en PBM’s bij zich heeft. Zonder deze
middelen kan het examen niet doorgaan.
Indien de kandidaat ziekteverschijnselen heeft, mag de examinator besluiten om het examen
niet door te laten gaan.
Bij de ID-controle leggen de kandidaten hun ID op tafel, doen een stap naar achteren,
examinator pakt het ID m.b.v. een handschoen, checkt en legt deze weer neer.
Hetzelfde geldt voor het uitgeven van het opdrachtformulier.
Voor/tijdens het examen kunnen examinator en kandidaat gebruik maken van handschoenen
(deze worden door IBEX op de locaties gezet).
Houdt tijdens het examen zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand, of gebruik de digitale
middelen die op de locatie beschikbaar zijn.
Na het examen dient de installatie ontsmet te worden, hiervoor wordt door IBEX
ontsmettingsspray en papier op de locatie gelegd.

