
 

 

           17 januari 2022

  

Protocol Coronamaatregelen 
Geachte bezoeker, 

 

Welkom bij SOBA! Graag informeren wij u over de Coronamaatregelen op onze locaties. 

 

Onderwijs mag open blijven maar uiteraard onder de geldende maatregelen vanuit de overheid.  

Om dit te kunnen blijven volhouden vragen wij uw medewerking om zo de gezondheid van u en onze 

medewerkers te waarborgen. 

 

Voor iedereen, zowel voor docenten, trainers, acteurs, cursisten als voor onze medewerkers en 

bezoekers, gelden de algemene RIVM-richtlijnen: 

 

Algemeen: 

• Blijf thuis als u corona gerelateerde klachten heeft; 

• Blijf thuis als iemand in uw directe omgeving corona heeft; 

• Was goed en regelmatig uw handen met water en zeep. 

 

Bij binnenkomst:  

• In De Meern meldt u zich bij SOBA op de 5e verdieping. Bij twijfel over uw gezondheid kan 

toegang tot de les u worden ontzegd; 

• Houdt ook in alle algemene ruimtes in het gebouw de regels in acht zoals in het trappenhuis, 

de lift en (in De Meern) in het bedrijfsrestaurant op de begane grond; 

• Het gebruik van mondkapjes is verplicht tijdens verplaatsing door de gangen en wanneer u 

zit in het leslokaal. Een wegwerpmondkapje (type II) heeft de voorkeur.   

• Houdt 1,5 meter afstand. De lokalen bieden voldoende ruimte om op 1,5 meter plaats te 

nemen. 

 

Externe locaties: 

• Naast eigen locaties in De Meern, Schijndel en Vaassen maakt SOBA gebruik van een aantal 

externe locaties zoals zalencentra of vergaderlocaties. Voor deze locaties geldt dat zij voor 

onderwijsinstellingen in de avond open mogen blijven;  

• Kijk op de website van de betreffende locaties voor aanvullende maatregelen zoals 

bijvoorbeeld het tonen van een QR-code. 

 

Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat u positief test nadat u op één van onze locaties aanwezig 

was, dan verzoeken wij u dit direct aan ons te melden. Wij zullen dan uw mede-cursisten en anderen 

hier direct van op de hoogte brengen. Vervolgens zullen wij actie ondernemen, zoals eventueel 

lessen online voortzetten of uitstellen. 

 

Zo zorgen wij met elkaar voor een veilige omgeving. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking en 

wensen u veel succes met uw opleiding! 

 

Met vriendelijke groet, 

SOBA Security Opleidingen 


