Corona-protocol
versie 1.17 – 18 januari 2022
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.
De Rijbewijsfabriek verwacht van haar klanten dat zij zich houden aan de algemene maatregelen van de overheid. Je houdt
je aan de basisregels en de op dat moment geldende extra maatregelen, incl. de dringende adviezen die (nog) niet wettelijk
verplicht zijn. Bij klachten blijf je dus ook thuis, en je doet een coronatest.
Of je je wel of niet aan de algemene maatregelen van de overheid houdt, is als je bij De Rijbewijsfabriek wilt lessen niet
vrijblijvend. Houd je je niet aan de maatregelen? Dan is De Rijbewijsfabriek niet de rijschool voor jou.
Twijfel je over jouw situatie? Neem dan contact op voor overleg. Deze mogelijkheid is er uitdrukkelijk niet om over nut en
noodzaak van de maatregelen te discussiëren.
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.
CORONAPROTOCOL DE RIJBEWIJSFABRIEK
Afspraken/rijlessen kunnen alleen doorgaan als door zowel instructeur als leerling op alle van de volgende vragen naar
waarheid “nee” geantwoord kan worden.
1. Had jij, of een huisgenoot van je, in de afgelopen 24 uur last van hoesten, neusverkoudheid, koorts,
benauwdheidsklachten en/of kortademigheid?*
2. Heb jij, of één van je huisgenoten, in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
3. Heb jij in de afgelopen 14 dagen contact gehad met iemand met corona?
4. Ben je in thuisisolatie of zou je dit moeten zijn?
*: Twijfel je of je klachten hebt of niet? Neem het zekere voor het onzekere en zeg je afspraak af!
(Het CBR hanteert voor toetsen en examens een eigen protocol. Kijk op de website van het CBR voor meer informatie hierover. Het
protocol van De Rijbewijsfabriek blijft hiernaast ook gelden.)
Mondkapjes
Een FFP2 mondkapje (eerste gebruik) in de auto is verplicht. Heb je deze niet? Dan krijg je tegen betaling één van De
Rijbewijsfabriek (€1,50 p/s).
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Afzeggen
Moet je je afspraak afzeggen vanwege coronagerelateerde klachten? Dan kan dit kosteloos. Stuur hiervoor een Whatsapp
of neem telefonisch contact op.
Desinfecteren auto
De bedieningselementen van de lesauto worden regelmatig gereinigd/gedesinfecteerd, maar niet meer voor/na iedere les.
Daarom is een goede handhygiëne belangrijk.
•
•

Voorafgaand aan iedere les desinfecteer je je handen met de desinfecterende handgel die je in de deur vindt;
Pas daarna raak je andere zaken in de auto aan.

REGISTRATIE
Bij aanvang van je afspraak/les wordt jou 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.
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