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Veiligheid boven alles
Veiligheid voor cursisten, instructeurs en CD’s, Lotus en medewerkers ALSG is en blijft belangrijk. Dit
betekent dat we gezondheidsrisico’s willen blijven beperken. Daarom is het dragen van een
mondmasker op de 6e verdieping bij verplaatsingen over de gang vanaf heden verplicht. In de skills
rooms zijn handschoenen en mondmaskers verplicht. Op andere plekken (bijvoorbeeld het café)
geldt dat het mondmasker alleen moet worden gedragen bij verplaatsingen en als de 1,5 meter niet
kan worden gewaarborgd. En verder gelden de bekende maatregelen: geen handen schudden,
anderhalve meter afstand, regelmatig desinfecteren, niezen en hoesten in de elleboog. ALSG volgt
hierin het landelijk advies van de RIVM. Onderbouwing voor toegangsprocedure: zie bijlage.

Thuisblijven bij klachten passend bij Corona *
Om optimale inzetbaarheid van de medewerkers te garanderen volgt ALSG de landelijke richtlijnen
met betrekking tot thuisblijven bij klachten passend bij COVID-19. Laat je testen en blijf thuis tot de
testuitslag bekend is. Uiteraard kun je weer gaan werken als het resultaat van de test vrij van COVID19 aangeeft. Zie ook de landelijke richtlijnen: Quarantaine en isolatie | RIVM
*Verkoudheidsklachten als neusverkoudheid, loopneus, niezen, hoesten en/of benauwdheid en/of verhoging of koorts
en/of plotseling verlies van reuk of smaak.

Cursisten, instructeurs, CD’s of Lotus met klachten
Blijf alert als er cursisten, instructeurs, CD’s of Lotus klachten passend bij COVID-19 hebben en dit
vooraf aan de cursus melden. Ten behoeve van veiligheid van medewerkers en de andere
aanwezigen zal deze persoon gevraagd worden niet te komen, zich te (laten) testen en in
quarantaine te gaan tot het moment van de uitslag.

Cursisten, instructeurs, CD’s of Lotus met een huisgenoot met Corona
Voor deze situatie geldt, blijf thuis in quarantaine en volg de richtlijnen van het RIVM:
https://lci.rivm.nl/covid-19-huisgenoten

Toegang tot de Faculty en de cursus
Vooraf aan de Faculty-meeting én de cursus worden instructeurs en de cursisten gevraagd (bij
Faculty door CD, cursisten door medewerker ALSG) naar een Corona toegangsbewijs (QR-code).
-

Scan QR-code:
o groen: in de plenaire onderwijsruimte is een mondmasker, anderhalve meter afstand
en een vaste plaats verplicht; bij verplaatsingen (op de gangen etc.) is een
mondmasker verplicht en in de skills rooms mondmasker en handschoenen.
o rood: de persoon wordt gevraagd direct het gebouw te verlaten
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Faculty en cursisten: in de hotels dienen instructeurs, cd’s en cursisten zich te houden aan de
voorschriften van de accommodatie.
We gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van instructeurs en cursisten. Dringend advies
nogmaals is voor iedereen, desinfecteer regelmatig je handen, anderhalve meter afstand, zoveel
mogelijk vaste plaats, mondmasker bij verplaatsingen, handschoenen en mondmasker in de skills
stations. Alleen samen maken we er een veilige cursus van.

Een cursist, instructeur, CD, Lotus of Eventmanager wordt kort na een cursus positief getest
Wanneer een cursist, instructeur, CD, Lotus of eventmanager ons aangeeft, dat hij/zij positief is
getest vlak nadat een cursus is gevolgd, bespreken met elkaar wie in de buurt is geweest van deze
persoon. Voor medewerkers kan gelden om naar huis te gaan, te testen en de uitslag van de test
thuis af te wachten. Daarnaast wordt de betreffende CD ingelicht en wordt er een brief opgesteld
voor alle cursisten, instructeurs, cd’s, Lotus en medewerkers, waarin mededeling wordt gedaan van
de situatie.

Als medewerker ALSG heb je via de landelijke corona-app melding ontvangen dat je in de buurt
bent geweest van iemand die positief getest is?
Overleg met de leidinggevende: ga samen na of je de bron kan achterhalen.
•

•

Bron duidelijk, er is geen afstand gehouden en er is geen sprake geweest van beschermende
maatregelen: je gaat in quarantaine en laat je op dag 5 testen (geteld vanaf de laatste dag
contact met besmette persoon).
Als je 1.5 meter afstand hebt kunnen houden (bijv. telefoons lagen bij elkaar, maar personen
niet fysiek bij elkaar) en/of je een mondmasker hebt gedragen bij het contact met de bron:
mag komen werken.

Een cursist, instructeur, CD of Lotus aanwezig bij een cursus krijgt via de landelijke corona-app of
anders een melding dat hij/zij in de buurt is geweest van iemand die positief getest is?
Vraag deze persoon per direct onze ruimtes te verlaten en adviseer hem onmiddellijk een test te
doen. Zodra de uitslag bekend is dient deze gast ons daarvan op de hoogte te brengen. ALSG
informeert de cursisten, instructeurs, CD, Lotus en medewerkers over deze situatie en bij een
positieve uitslag zullen we iedereen daarvan op de hoogte stellen.
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Bijlage
Mogen bijvoorbeeld werkgevers, zorginstellingen, scholen, de horeca, organisatoren van
(sport)evenementen of festivals om een vaccinatiebewijs vragen?
Deze private partijen mogen in principe en onder strikte voorwaarden vragen om een
vaccinatiebewijs om toegang te krijgen tot hun ruimten, diensten of voorzieningen. De inzet van
vaccinatiebewijzen mag geen ongerechtvaardigde inbreuk zijn op de grondrechten van mensen.
Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de inzet van vaccinatiebewijzen conflicteert met het
discriminatieverbod, de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB) en de privacywetgeving. Om dit
te kunnen beoordelen, moeten private partijen voor ze overgaan tot het vragen van een
vaccinatiebewijs, altijd een ethisch-juridische afweging maken. Voor deze afweging heeft de
commissie een kader opgesteld. Zo moeten vaccinatiebewijzen bijvoorbeeld een gerechtvaardigd
doel hebben, en noodzakelijk en proportioneel zijn. Bij onaanvaardbare inbreuken op de individuele
rechten mag van de overheid verwacht worden dat zij ingrijpt.
Vaccinatiebewijzen moeten proportioneel zijn en in verhouding staan tot het doel. Wat betekent
dat?
Dit betekent dat vaccinatiebewijzen de minst ingrijpende maatregel moeten zijn om het beoogde
doel te bereiken. Proportionaliteit wil zeggen dat de voordelen die de maatregel oplevert, voldoende
opwegen tegen de inbreuk die de maatregel maakt op individuele (grond)rechten, vrijheden en
belangen van mensen. Bij deze vraag is ook het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële
voorzieningen van belang. Zo is toegang tot onderwijs voor leerlingen en tot zorg voor patiënten een
basisbehoefte. Onderwijs en zorg zijn daarom essentiële voorzieningen. Dat ligt anders bij
horecabezoek of het bijwonen van (sport)evenementen. Daarnaast is het belangrijk of er redelijke
alternatieven zijn om alsnog van een dienst gebruik te maken. Te denken valt aan een bewijs van een
recente negatieve testuitslag of toegang met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Wat is het advies van de Gezondheidsraad over de inzet van een vaccinatiebewijs in het onderwijs?
(De GR geeft geen advies over specifieke settings. De afweging moet per situatie worden gemaakt.
We geven enkele overwegingen voor de afweging.)
Onderwijs is een collectieve dienst, die door private partijen wordt aangeboden. Aan alle
voorwaarden uit het kader moet worden voldaan. De Gezondheidsraad merkt daar een aantal zaken
bij op. Het risico op ongerechtvaardigde uitsluiting bestaat als er geen alternatief wordt geboden
voor het vaccinatiebewijs, zoals toegang met een recente negatieve testuitslag of met persoonlijke
beschermingsmiddelen. Minderjarigen uitsluiten van onderwijs is strijdig met de Leerplichtwet en
het Verdrag inzake de rechten van het kind. Wat en of er redelijke alternatieven zijn voor fysiek
onderwijs, hangt af van de leeftijdscategorie en het onderwijstype. De voordelen en nadelen moeten
steeds voor elke situatie opnieuw worden afgewogen.
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