Betreft: Instructies voor een veilig bezoek
Geachte cliënt/relatie,
We vinden het fijn om u binnenkort (weer) in ons examencentrum te mogen verwelkomen. Zolang
het Coronavirus nog steeds onder ons is nemen we alle voorzorgsmaatregelen die ervoor zorgen dat
u bij ons veilig op bezoek kunt komen. Wij vragen u daarom of u de instructies zorgvuldig wilt lezen
én wilt opvolgen.

Algemene maatregelen
Orbit Groundschool neemt het beleid van het RIVM als uitgangspunt om veilig contact te hebben.
Daarom geldt altijd:
• Gebruik een mondkapje
• Houd 1,5 meter afstand van anderen
• Was uw handen regelmatig met water en zeep
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Blijf thuis bij symptomen COVID-19
Wij vragen u alert te zijn én te blijven op symptomen van COVID-19. Wij vragen u thuis te blijven bij
de volgende klachten:
• Verkoudheid
• Niezen
• Hoesten
• Keelpijn
• Moeilijk ademen
• Koorts

Kom precies op tijd
Om het contact met andere mensen te minimaliseren is de wachtruimte beperkt bruikbaar. Wilt u
daarom exact op tijd komen voor uw afspraak? Wanneer u toch iets vroeger bent, blijf dan buiten
het bedrijfspand wachten. Bij binnenkomst eerst uw handen desinfecteren middels de desinfectiezuil
bij de ingang/toegangsdeur.
Op de tijd dat uw afspraak begint – vanaf 10 minuten voorafgaand - zal uw supervisor u ophalen
zonder u de hand te schudden en u daarna meenemen naar de examenruimte.

Verplicht handen desinfecteren bij binnenkomst en controle
Wilt u voor binnenkomst van de examenruimte uw handen nogmaals desinfecteren? De aanwezige
supervisor zal voorafgaand aan het betreden van de examenruimte hierop toezien alsmede
controleren op het dragen van een mondkapje en uw vaccinatiebewijs controleren of uw QR-code
scannen. Houd identificatiebewijs bij de hand ter inzage.

Na afloop van uw bezoek
Wanneer klaar met de laatste examens van de dag, vragen wij u vriendelijk het pand zo spoedig
mogelijk te verlaten. Het stellen van vragen tussentijds of achteraf na de examens – inclusief beroep
tegen vragen - is niet mogelijk. U bent van harte welkom deze middels e-mail te stellen.
Op deze manier houden wij het aantal aanwezige mensen in ons centrum zo beperkt mogelijk.
Hopelijk heeft u met het bovenstaande voldoende informatie. Als u vragen heeft, kunt u altijd bij uw
supervisor terecht.
Tot snel!
Met vriendelijke groet,
Team Orbit Groundschool

