
UPDATE: 22 APRIL 2020

De geldende Corona-maatregelen zijn op 21 april verlengd door de Rijksoverheid en het RIVM.  
De verlenging beperkt H2K in het uitvoeren van opleidingen en trainingen. 

Onze opleidings- en trainingsactiviteiten zijn tot en met dinsdag 19 mei opgeschort. 
Op die datum zal geëvalueerd en besloten worden welke activiteiten vanaf dat moment 
hervat kunnen worden. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met H2K via 010 - 313 89 47.

 

UPDATE: 31 MAART 2020

De eerder genomen Corona-maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM zijn op 31 maart 
verlengd. Deze verlenging heeft gevolgen voor H2K in het uitvoeren van opleidings- en 
trainingswerkzaamheden. 

Onze opleidings- en trainingsactiviteiten zijn tot en met dinsdag 28 april opgeschort. 
Op die datum zal geëvalueerd en besloten worden welke activiteiten vanaf dat moment 
hervat kunnen worden. 
 

Bij vragen kunt u contact opnemen met H2K via 010 - 313 89 47.
 

UPDATE: 25 MAART 2020

De aangekondigde Corona-maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM van 23 maart hebben 
H2K, onze opdrachtgevers en onze partners verder beperkt in het uitvoeren van opleidings- en 
trainingswerkzaamheden. 

Hoewel niet-kritische bedrijfsprocessen al stilgelegd waren, zijn wij genoodzaakt de 
overgebleven opleidings- en trainingsactiviteiten tot en met maandag 6 april op te schorten. 
De gevolgen daarvan voor oefenjaarplannen en opleidingen verschillen per opdrachtgever en 
worden per geval beoordeeld. Daar zullen wij in de komende weken nog afzonderlijk met u  
over communiceren. 

Op maandag 6 april zal geëvalueerd en besloten worden welke activiteiten vanaf dat moment 
hervat kunnen worden. 
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UPDATE: 15 MAART 2020

Het Corona-virus (COVID-19) beïnvloedt momenteel het openbare leven in Nederland. H2K 
volgt deze ontwikkelingen op nauwe voet en als Nederlands bedrijf conformeren wij ons aan de 
richtlijnen uitgegeven door de Rijksoverheid en het RIVM. Deze instanties hebben een aantal 
ingrijpende maatregelen aangekondigd in de aanpak van het coronavirus. 

H2K geeft hier gehoor aan door niet-kritische bedrijfsprocessen stil te leggen. Omdat voor 
sommige van onze opdrachtgevers de bedrijfsnoodorganisaties en de daarmee gemoeide 
opleidings- en/of trainingsbehoefte bedrijfskritisch zijn, laten wij enkele van onze opleidings- 
en trainingsactiviteiten doorgaan. De betreffende trainingen en opleidingen zullen verlopen 
conform ingeplande lesroosters, mits anders gecommuniceerd. 

Voor onze opleidingen en trainingen maken wij veelal gebruik van externe trainingslocaties. 
De aangekondigde maatregelen in dit bericht zijn tot stand gekomen in goed overleg met onze 
vaste partners. 

Maatregelen
Om sommige van onze activiteiten op een veilige en verantwoorde wijze door te kunnen laten 
gaan, zijn de volgende algemene maatregelen van kracht voor H2K-personeel, instructeurs, 
cursisten en partners ter voorkoming van verdere verspreiding van het Corona-virus. 

•	 Bij	griepachtige	symptomen	(verkouden,	hoesten	of	koorts),	wordt	dit	direct	gemeld		
	 aan	H2K	(telefoonnummer	hieronder)
•	 Bij	enige	twijfel:	thuisblijven	en	afmelden
• Goed en frequent handen wassen
• Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog 
• Gebruik papieren zakdoeken werp deze na gebruik direct weg
• Geen handen schudden
• Houd tijdens, voor en na trainingen of opleidingen afstand van elkaar, ook tijdens pauzes,
 in kantines en in leslokalen
• Vermijd contact met andere (trainings)groepen zoveel mogelijk, ter ondersteuning daar
 van worden lesroosters, lunchtijden en koffiepauzes aangepast
• Gebruik van oefenmaterialen zoals adembescherming wordt zoveel mogelijk vermeden
• Gebruik van reanimatiepoppen is voor onbepaalde tijd uitgesteld
• Vaardigheden waarbij contact tussen instructeurs en/of deelnemers onderling nodig is, 
 zijn opgeschort

Bij vragen over deze maatregelen of vragen over de planning van een opleiding of training kan 
contact opgenomen worden met H2K via 010 - 313 89 47.  
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