Preventie besmettingsprotocol
Coronavirus
Voorzorgsmaatregelen TCI
update: 24-9-2021; 12.30 uur

Nog steeds geldt dat u voorafgaand aan het examen dient te
screenen of u en uw model beiden voldoet aan de
gezondheidseisen. In de publieke en openbare ruimtes van
TCI waar u staand of lopend verblijft geldt het advies een
mondkapje dragen.
Per 25 september zullen diverse versoepelingen worden
doorgevoerd. Zo zullen modellen weer gewisseld worden
tijdens het examen.
Alle examens draaien nog steeds volgens de TCI COVID-19 protocollen.
Deze afspraken zijn volgens richtlijnen van RIVM en de betreffende
brancheorganisaties. U vindt het protocol hier. Of in de volgende download
Om indien gewenst examens te kunnen afleggen, gelden de volgende
maatregelen:

1. Deurbeleid; examenruimten zijn alleen toegankelijk voor
examendeelnemers. Toegang tot de examenruimte is
vanaf 15 minuten voor aanvang. Niet eerder. Overige personen die
niet deelnemen aan het examen mogen niet in het examengebouw
worden toegelaten, behalve voor een afhaal kopje koffie of snel
toiletbezoek.
2. Bij verkoudheidsklachten kan een (zelf)test worden afgenomen. Indien
bij lichte verkoudheidsklachten een negatieve test kan worden overlegd,
is deelname aan het examen toegestaan.
3. Indien een positieve coronatest kan worden overlegd, is het verplaatsen
van het examen kosteloos. Anders dient het examen opnieuw te worden
ingepland en betaald.
4. Bij binnenkomst van het examengebouw dienen eerste de handen worden
gewassen. Voor betreden van de examenruimte/wachtruimte dient
gebruik te worden gemaakt van de handdesinfectants.
5. Schud elkaar niet de hand.
6. Houdt als het kan afstand met andere personen.

7. Bij binnenkomst noteert u uw gegevens voor de aanwezigheidsregistratie
met handtekening en datum- en tijdnotering. Zowel de deelnemer als het
model tekenen een formulier waarbij ze verklaren vrij te zijn van
gezondheidsklachten.
8. Iedere plaats inclusief de wachtruimte, koffiezetapparaten en toiletten
worden meerdere keren per dag grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Er
zijn te allen tijde reinigingsdoekjes aanwezig op deze plaatsen, zodat u na
(en eventueel voor) het gebruik van de faciliteit(en) deze indien gewenst
extra kan reinigen.
9. Examenfunctionarissen kunnen u checken op koortsklachten.
10. Voor alle publieke- en openbare binnenruimtes van TCI waarbij men
staand of lopend verblijft, geldt het advies een mondkapje te dragen.
Het is ook mogelijk om mondelinge examens (portfolio-assessments) online
te kunnen laten plaatsvinden via GoToMeeting voor mensen in de risicogroep
of met klachten. De beleving van een online assessment is wezenlijk anders
dan een face-to-face assessment. Daarom worden assessments niet
standaard online ingepland en moet dit vooraf per mail worden aangevraagd.
Voor een online assessment is een goede stabiele internetverbinding en een
laptop met webcam vereist.
TCI is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren om de deelnemer te woord
te staan. U kunt TCI ook per mail bereiken: info@tci-examens.nl

