Corona-protocol
versie 1.11 – 26 juni 2021
ALGEMEEN
De Rijbewijsfabriek werkt uitsluitend op afspraak. Het corona-/veiligheidsprotocol van De Rijbewijsfabriek is van
toepassing op alle afspraken/rijlessen. Alle huidige leerlingen hebben per mail reeds het protocol ontvangen. Nieuwe
leerlingen ontvangen deze direct na aanmelding.
Dit protocol is een toevoeging op de bestaande coronamaatregelen/-regels van de rijksoverheid. De Rijbewijsfabriek gaat
ervan uit dat klanten deze regels, zonder uitzondering, volgen. Weet je van jezelf dat je je niet aan de algemene regels
houdt en/of hebt gehouden? Zeg dan je afspraak a.u.b. af.
Vanwege bijvoorbeeld je werk kan het zijn dat je je niet altijd aan de maatregelen kunt houden. Neem dan a.u.b. contact
op. Dan kunnen we samen kijken naar wat er wel mogelijk is.
De Rijbewijsfabriek is te allen tijde gerechtigd om afspraken, rijlessen, toetsen of examens te annuleren en/of te
onderbreken als de instructeur constateert dat leerling ziekteverschijnselen vertoont en/of het vermoeden heeft dat de
algemene maatregelen en/of het coronaprotocol van De Rijbewijsfabriek niet worden nageleefd.
CBR
Het CBR hanteert een eigen protocol. Hier krijg je mee te maken als je toetsen en examens gaat doen. Zorg ervoor dat je
jezelf goed op de hoogte brengt van dit protocol, zodra je een toets of examen wilt gaan doen.
Je vindt dit protocol op de website van het CBR:
https://www.cbr.nl/nl.htm
REGISTRATIE
Bij aanvang van je afspraak/les wordt je gevraagd je te registreren, zodat je naam, datum van de afspraak, telefoonnummer
en emailadres kunnen worden gebruikt indien een eventueel bron-/contactonderzoek dit noodzakelijk maakt. De
registratieformulieren worden 10 dagen bewaard, en daarna vernietigd. Uiteraard zullen deze gegevens alleen worden
gebruikt voor een eventueel bron-/contactonderzoek.
HOOIKOORTS
We zitten weer goed midden in het hooikoorts-seizoen. Dat maakt het lessen voor mensen die daar last van hebben erg
lastig. Voor mensen die duidelijk last van hooikoorts hebben wil ik het toch mogelijk maken om te lessen.
Ik vraag je hierbij wel om een verstandige afweging te maken. Ik plan graag lessen met je in als je je klachten duidelijk
herkent als hooikoorts. Je hebt bijvoorbeeld al langer last van hooikoorts en/of voelt het verschil met verkoudheid. Je
gebruikt medicijnen die de klachten verminderen. Etc etc. Ik kan je vragen e.e.a. aannemelijk te maken.
Denk je dat dit het eerste jaar is dat je last hebt van hooikoorts? Voel je het verschil niet? Helpen medicijnen tegen
hooikoorts niet? Kan je je hooikoorts voor mij niet aannemelijk maken? Dan wordt het voor mij lastig om te zeggen of het
hooikoorts of toch iets anders is. Met het afgelopen jaar in het achterhoofd voel ik niet de behoefte om het er dan maar
toch op te wagen, en vraag ik je vriendelijk of je nog even wacht met lessen.
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CORONAPROTOCOL DE RIJBEWIJSFABRIEK
Check vooraf
Voorafgaand aan de rijles/afspraak stelt de instructeur jou, en zichzelf, 5 controlevragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Had je een van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten, neusverkoudheid, koorts van 38ºC of meer,
benauwdheidsklachten?
Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 14 dagen vastgesteld (in een lab)?
Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14
dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
Ben je in thuisisolatie omdat je:
- direct contact hebt gehad met iemand met corona?
- terug bent gekomen uit een COVID-19 risicogebied (code rood of oranje)?

Beantwoord alle vragen naar waarheid.
•
•

Is het antwoord van zowel de instructeur als van jou, op alle vragen, nee? Dan kan je afspraak/rijles doorgaan.
Is het antwoord van jou of de instructeur, op één of meer vragen, ja? Dan kan je afspraak/rijles niet doorgaan.

De Rijbewijsfabriek vraagt je voor iedere afspraak/rijles om je antwoorden schriftelijk te bevestigen. Ben je nog geen 18
jaar oud? Dan kan hiervoor ook de handtekening van een ouder/voogd noodzakelijk zijn.
De nieuwe voorwaarden maken het mogelijk om te lessen als je een huisgenoot hebt die alleen verkouden is. Maar let op:
ik ga er dan wel van uit dat diegene zich direct laat testen. Laat diegene zich niet testen? Dan vraag ik je pas weer in te
plannen als diegene 24 uur klachtenvrij is.
Krijg je klachten waardoor je weet dat je rijles niet door kan gaan? Zeg dan je rijles z.s.m. af.
Desinfectie en luchten lesauto
De bedieningselementen van de lesauto worden voor en na iedere rijles gedesinfecteerd. De auto wordt tussen lessen
door minimaal 10 min gelucht. Tijdens de lessen staan de achterramen iets open om voor een optimale
ventilatie/luchtverversing te zorgen.
Handhygiëne
Voor de afspraak aan was je natuurlijk je handen. Voordat je in de auto stapt, maak je gebruik van de desinfecterende
handgel in de auto. Je vindt deze in de deuropening, en gebruikt het voordat je iets anders in de auto aanraakt.
Mondkapje
Voor iedereen in de lesauto is het dragen van een mondkapje verplicht. Je krijgt er een van De Rijbewijsfabriek. Wil je
graag een FFP2 mondkapje op? Deze zijn verkrijgbaar in de lesauto, en kosten €3,50 (graag ter plaatse afrekenen).
Eigen mondkapjes zijn voorlopig niet toegestaan.
Betalen
Mocht je je lessen per les, na afloop van de les willen afrekenen, doe dit dan bij voorkeur per PIN. Dit kan ook contactloos.
Het apparaat wordt na iedere gebruik gedesinfecteerd.
Alleen het nodig mee, en doen in de auto
Er zitten nooit meer dan 2 personen tegelijk in de lesauto. Neem geen onnodige spullen mee. Wel neem je natuurlijk
gewoon je ID, evt portemonnee, en zonnebril mee.
Als je wat wilt bespreken dan kan dat natuurlijk altijd! Ik vraag je alleen dit zo veel mogelijk buiten de auto te doen.
Bel/app/mail hiervoor a.u.b.
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