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Cursussen en
Corona
maatregelen

Reanimatie
richtlijnen en
Corona
Om de risico's voor een
besmetting met Corona tijdens
een reanimatie te voorkomen,
zijn door o.a. het RIVM, de NRR
en HartslagNu de reanimatie
richtlijnen hiervoor tijdelijk
aangepast.
Dat wil o.a. zeggen:
Bij volwassenen zonder een
duidelijke of bewezen infectie:
• geen mond-op-mond
beademing,
• wel borstcompressies,
• wel gebruik AED.
Bij volwassenen die Covid-19
positief zijn of een verdenking
daarop hebben:
• geen mond-op-mond
beademing,
• geen borstcompressies,
• wel gebruik AED.
Lees hier het volledige Corona
reanimatieprotocol

https://maxprevent.nl/reanimeren
-tijdens-de-coronacrisis

In verband met de Corona
maatregelen die de overheid
heeft genomen, worden alle
praktijkgerichte cursussen zoals
BHV en EHBO die tot 28 april
aanstaande staan gepland
geannuleerd en verzet naar
andere datums.
Het kan zijn dat de geldigheid
van uw diploma in de tussentijd
vervalt, dat is dan overmacht.
We hebben een
coulanceregeling wat inhoud
dat zolang de richtlijnen van de
overheid niet veranderen de
geldigheid wordt verlengd.
Zodra de beperkende
maatregelen zijn opgeheven,
geldt de bestaande
(arbo)wetgeving en dient er zo
spoedig mogelijk een
herhalingscursus worden
gevolgd om de geldigheid van
de diploma’s te kunnen
behouden. We hanteren hierbij
een kleine uitloop om iedereen
hierin zoveel mogelijk tegemoet
te komen. De lengte van die
uitloop wordt nog nader
bepaald.
We hebben in de maanden mei,
juni en juli extra
cursusdatums open
inschrijving gepland op onze
bedrijfslocatie in
Raamsdonksveer, zodat
iedereen getraind kan blijven.

Incompany of open
inschrijving
Indien MaxPrevent voor uw
organisatie de cursussen
incompany verzorgt, dan
worden deze in overleg met u
opnieuw gepland (zolang de
beperkende maatregelen
gelden).
Zodra de cursussen weer
uitgevoerd kunnen worden, is
het uiteraard ook mogelijk dat
uw collega's op verschillende
datums deelnemen aan een
open inschrijving cursus op onze
bedrijfslocatie in
Raamsdonksveer.
Daarmee blijven uw collega's
getraind en heeft dit wellicht
minder impact op uw
bedrijfsvoering i.v.m. de huidige
Corona maatregelen.

https://maxprevent.nl/opleidingen

Cursussen die
doorgaan
Diverse overige cursussen zoals
bijvoorbeeld:
• preventiemedewerker,
• Hoofd BHV,
• BBMI e.d.
kunnen met de juiste
veiligheidsafspraken in overleg
worden verzorgd. We volgen
daarin de richtlijnen van de
overheid.
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E-learning:
Onderhoud uw theoretische
kennis (50% korting)
Met onze e-learning module kunt u uw
theoretische kennis onderhouden voor bijvoorbeeld
BHV, EHBO etc.
Deze modules vervangen niet de deelname aan de
verplichte jaarlijkse praktijk herhalingscursussen.
De kosten voor het gebruik van de e-learning
module bedraagt € 25,- per persoon excl. BTW.
U heeft dan een jaar toegang tot de module.

Veiligheidsmaterialen:
Voor op de werkvloer en thuis.

U ontvangt 50% korting op de e-learning kosten
als u heeft deelgenomen aan uw jaarlijkse
herhalingscursus.

MaxPrevent is totaalleverancier van alle
materialen voor veiligheid en hulpverlening.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer
informatie via info@maxprevent.nl of telefonisch
0162 - 85 25 92.

Vooraf advies en ontzorgen staat bij MaxPrevent
centraal. Voor uw gemak!
Wij
•
•
•
•

bieden een uitgebreid assortiment:
Diverse vooraanstaande merken AED,
Materialen tbv BHV en ontruiming,
Blusmiddelen en EHBO koffers en materialen,
Persoonlijke beschermingsmiddelen;
totaalleverancier met meer dan 50.000
artikelen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend
advies én bij het maken van de juiste keuze of
bestel direct in onze webshop:

https://www.maxprevent-shop.nl/

Contact met MaxPrevent
Heeft u praktisch inhoudelijke vragen? Wilt u theoretisch getraind blijven?
Neem vrijblijvend contact met ons op door middel van:

•
•
•
•
•

Telefonisch contact met een van onze medewerkers: 0162 – 85 25 92
Vragen via e-mail: info@maxprevent.nl
Skype vergadering: op aanvraag (veiligheidskundig, Bedrijfsnoodorganisatie etc)
Online cursussen: op aanvraag
E-learning BHV, EHBO, VCA, beeldschermwerk (onderhoud uw theoretische kennis)

We houden u op de hoogte!
MAXPREVENT
Samenwerken aan Veiligheid

