
		 	
	
	
Covid-19	maatregelen	in	het	SCN	vanaf	1	juni	2020	
	
Vanaf	1	juni	zullen	onze	trainingen	steeds	vaker	weer	live	plaatsvinden,	sommige	trainingen	
zoals	onze	webinars	en	ook	de	introductietraining	lenen	zich	er	echter	meer	voor	online	en	
zullen	dat	voorlopig	blijven.	
	
Vanzelfsprekend	vinden	trainingen	‘live’	plaats	met	inachtneming	van	alle	voorwaarden.	We	
hebben	onze	locatie	in	Rotterdam	1,5	meter	proof	ingericht	zodat	je	op	een	veilige	manier	de	
training	kan	volgen.	Onze	locatie	biedt	voldoende	ruimte	voor	groepen	kleiner	dan	6	
deelnemers	en	indien	nodig	kunnen	we	uitwijken	naar	grotere	zalen	in	de	nabije	omgeving.	In	
de	trainingszaal	en	lunchruimte	is	de	inrichting	aangepast.		
	
Verder	hebben	zorgen	we	voor:	
•duidelijke	looproutes		
•persoonlijke	hygiënetafels	met	tissues	en	handgel	
•alleen	verpakte	tussendoortjes	
•een	aangepast	lunchaanbod	i.o.m.	onze	cateraar.	
	
Alle	actuele	trainingsdata	staan	in	onze	kalender	(o.v.v.	on	of	offline)	en	we	kijken	ernaar	uit	om	
je	weer	te	mogen	ontvangen!	Je	kunt	je	inschrijven	voor	de	training	van	je	keuze.	Mocht	er	
onverhoopt	toch	weer	iets	wijzigen	in	de	maatregelen,	dan	nemen	we	persoonlijk	contact	met	
je	op.	
	
Heb	je	vragen	over	de	trainingen	of	de	veiligheid	van	onze	locatie,	bel	dan	gerust	met	ons	via	
010	-	452	232	89	of		stuur	een	e-mail	naar	info@sociocratie.nl	
	
	 	



		 	

	
COVID-19	VRAGENLIJST	

	
Deze	vragenlijst	is	bedoeld	om	je	in	te	delen	in	RIVM-risicoclassificaties.	Je	vult	hem	precies	2	dagen	
voor	aanvang	van	een	training	naar	waarheid	in	door	alleen	de	vraag	waar	je	‘ja’	op	kunt	geven	groen	te	
arceren	en	stuurt	hem	naar	het	Sociocratisch	Centrum	(info@sociocratie.nl)	op.	Als	je	op	enig	moment	
na	het	invullen	van	de	vragenlijst	een	verandering	in	je	gezondheid	ervaart,	geef	je	dit	door	aan	de	
trainer	of	het	SCN.	
	
	
	
Zodra	je	‘ja’	antwoord	op	één	van	deze	vragen,	kun	je	stoppen	met	de	vragen	daarna	te	beantwoorden:	
‘ja’	betekent	dat	je	thuishoort	in	deze	triagegroep.	
	
1.	Heb	je	zelf	nu	corona?	
2.	Heeft	één	van	je	huisgenoten	corona?	
3.	Ben	je	in	verplichte	thuisisolatie?	
4.	Ben	je	minder	dan	2	weken	geleden	hersteld	van	corona?	
Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep D. 
	
5.	Ben	je	minder	dan	14	dagen	geleden	in	een	aangewezen	risicogebied	voor	corona	geweest?	
6.	Heb	je	symptomen	van	verkoudheid,	niezen,	hoesten,	keelpijn,	moeilijke	ademhaling,	koorts	(≥	38⁰C),	
gewrichtspijn	en/of	geur-	of	smaakverlies?		
7.	Heb	je	huisgenoten	met	één	of	meerdere	van	deze	klachten?	
Is het antwoord op een of meer van deze vragen JA, dan zit je in groep C. 
	
8.	Ben	je	70	jaar	of	ouder?	
9.	Heb	je	een	chronische	aandoening	of	een	aandoening	die	jouw	immuunsysteem	heeft	verlaagd?	
Is het antwoord op één van deze vragen JA, dan zit je in groep B. 
	
10.	Ben	je	/	voel	je	je	momenteel	helemaal	gezond?	
Zo ja, dan zit je in groep A. 
 
	
	
Kan	ik	fysiek	aanwezig	zijn	bij	de	training?	
Groep	A:		 ja	
Groep	B:	 overleg	met	je	behandelend	arts	en	de	staf	
Groep	C	en	D:		 geen	deelname	mogelijk	
	



   Stroomschema Covid-19 vragenlijst 

 

Kan ik fysiek aanwezig zijn bij de training? 

Groep A:  ja 

Groep B: overleg met je behandelend arts en de trainer 

Groep C en D:  geen deelname mogelijk 

 

 - heb je zelf nu 

corona? 

- heeft één van je 

huisgenoten 

corona? 

- ben je in verplichte 

thuisisolatie? 

- ben je minder dan 

2 weken geleden 

hersteld van 

corona? 

- ben je minder dan 14 dagen 

geleden in een aangewezen 

risicogebied voor corona 

geweest? 

- heb je symptomen van 

verkoudheid, niezen, hoes-

ten, keelpijn, moeilijke 

ademhaling, koorts (≥ 

38⁰C), gewrichtspijn en/of 

geur- of smaakverlies? 

-  heb je huisgenoten met 

één of meerdere van deze 

klachten? 

- ben je 70 jaar of ouder? 

- heb je een chronische aandoening of een 

aandoening die jouw immuunsysteem 

heeft verlaagd? Dit gaat om: 

• chronische afwijkingen en 

functiestoornissen van de luchtwegen 

en longen; 

• chronische hart- en vaatziekten; 

• diabetes mellitus; 

• ernstige nierziekten die leiden tot 

dialyse of niertransplantatie; 

• verminderde weerstand tegen infecties 

door medicatie voor auto-

immuunziekten, na orgaantrans-

plantatie, hematologische 

aandoeningen, (functionele) asplenie, 

immuunstoornissen waarvoor 

behandeling nodig is, chemotherapie 

en/of bestralingstherapie bij 

kankerpatiënten; 

• aanwezigheid van een Hiv-infectie die 

extra behandeling vraagt. 

- ben je / voel je je 

momenteel helemaal 

gezond? 

 

 

 

 

 

 

 

GROEP D GROEP B GROEP C 

GROEP A 

alles 

nee 

alles 

nee 

alles 

nee 

 nee 

 ja 
 ja  ja 

 ja 


