
 

 

Training in alle veiligheid januari 2022 
 
Kärcher waakt erover dat trainingen verlopen in overeenstemming 
met de instructies ter bescherming van de gezondheid van de 
Nationale Veiligheidsraad. In dit document vindt u een samenvatting 
van wat wordt verwacht en waartoe Kärcher zich verbindt. 

 
Toegang tot het gebouw 
We vragen u om de richtlijnen voor social distancing en de geldende 
maatregelen voor de bescherming van de gezondheid te respecteren in 
het gebouw waar de training plaatsvindt. Deze worden duidelijk gemaakt 
door een uitgebreide signalisatie, waaronder een richtingaanduiding.  
 
Handhygiëne 
We vragen u om bij aankomst in het Kärcher Center uw handen te 
ontsmetten met het product dat hiervoor ter beschikking gesteld wordt.  
Het ontsmetten of grondig met zeep wassen van de handen moet 
herhaald worden na elk toiletbezoek of bij aantreden in de refter. 
 
Social distancing 
We garanderen de naleving van de verplichte sociale afstand van 
anderhalve meter (is één stoelplaats) tussen elke deelnemer bij de 
indeling van onze trainingruimtes en refter. 
 
Mondmaskers 
Voor alle verplaatsingen in het gebouw waar de training doorgaat is het 
verplicht een mondmasker te dragen. Let op dat u het mondmasker 
correct draagt en verwijdert zodat het doeltreffend bescherming biedt. 

U moet het mondmasker niet dragen tijdens de training zelf, tenzij bij 
bepaalde praktische activiteiten waarbij de sociale afstand niet kan 
worden gerespecteerd. 

Onze trainer zal het mondmasker ook niet dragen tijdens het lesgeven. 
Voelt u zich echter veiliger met een mondmasker, dan mag u dat tijdens 
de training ook dragen. 
 

Uw contactgegevens 
 
Als een trainer of mede-deelnemer na de training ziek wordt door het virus dat COVID-19 
veroorzaakt, kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u hiervan op de hoogte  brengen. 
We gaan hierbij steeds vertrouwelijk om met uw gegevens en respecteren uw privacy. 
 
 

Hoe meer besmettingen we zo kunnen voorkomen, hoe beter. 
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