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datum: juni 2020

Protocol afnemen VCA examens naar aanleiding van het Covid-19 virus
Doel:

Doel van dit protocol is het veilig laten verlopen en afnemen van alle VCA examens door SGS
Veiligheidsexamens conform de richtlijnen van het RIVM, om de kans op besmettingen met het Covid-19
virus te minimaliseren.
Deze afspraken hebben met name te maken met hygiëne en fysieke afstand en komen bovenop de
gebruikelijke afspraken die van toepassing zijn bij VCA examenafname.
Het is de verantwoordelijkheid van de opleider om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving en de eisen
vanuit het RIVM indien de examens worden afgenomen bij de locatie van de opleider.
Toepassingsgebied:
Het protocol is van toepassing op alle VCA examens van SGS Veiligheidsexamens.
Het protocol geldt voor alle VCA examens.
Screening :

De kandidaten die aangemeld zijn voor het examen worden door SGS Veiligheidsexamens gescreend aan de
hand van de “bezoekersverklaring m.b.t. Coronavirus” bevattende de volgende criteria:
1. Heeft u (of inwonende familielid/huisgenoot) de voorbije 14 dagen gereisd naar het buitenland?
2. Bent u (of inwonende familielid/huisgenoot) de voorbije dagen in nauw contact geweest met een
persoon besmet met het coronavirus?
3. Heeft u één van de volgende klachten: koorts, droge/pijnlijke keel, hoesten, niezen en/of moeite
met ademen of verlies van smaak?
4. Bent u misselijk of heeft u last van diarree?
5. Heeft u het coronavirus/COVID-19 gehad in de afgelopen 3 weken, en bent u minder dan 3 dagen
klachtenvrij?
Als één van bovenvermelde vragen met “JA” beantwoord is, kan het bezoek niet doorgaan en wordt de
kandidaat of opdrachtgever verzocht om het bezoek uit te stellen en contact op te nemen met SGS
Veiligheidsexamens.
Mocht de examinator een van de punten zoals hierboven beschreven met ja beantwoorden, dan kan de
examinator het examen niet afnemen.
De opleider zorgt voor een examenopstelling waarbij 1,5 meter afstand tussen de kandidaten is geborgd
inclusief de looproutes. Dit zal veelal betekenen dat de capaciteit van locaties minimaal gehalveerd wordt
om te voldoen aan deze eis. Door de opleider worden vooraf aan het examen de tafels en de deurklinken
ontsmet. Ook wordt er voldoende geventileerd.
Voorafgaand aan het examen wassen de kandidaten en de examinator hun handen.
De examinator en kandidaten volgen strikt de looproutes in het gebouw en in het lokaal.
De examinator draagt tijdens het examen(dus meteen bij binnenkomst) plastic beschermende
handschoenen.
Door de examinator wordt vooraf en na het examen de volgende items ontsmet;
• laptops, binnen en buitenkant en muizen en pennen(per examen het routerkastje).,
Hiervoor gebruikt men hygiënische doekjes en draagt men plastic handschoenen.
Mocht tijdens het examen er een onveilige situatie ontstaan dan mag de examinator het examen afbreken.
Voorafgaand aan het examen communiceert de examinator dit met de kandidaten.
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Kandidaten leggen bij binnenkomst hun ID bewijs op een daarvoor aangewezen tafel, de examinator
controleert daarna alle ID bewijzen, zonder deze op te pakken of aan te raken.
Als deze controle voorbij is, komen de kandidaten de ID bewijzen een voor een weer halen en kunnen ze die
op hun eigen plaats naast hun laptop neerleggen. De plaats van de kandidaten is op ten minste 1,5 meter
van elkaar. Zorg dat kandidaten niet tegenover elkaar plaatsnemen.
De examinator zorgt voor extra laptops, en zet deze ook aan zodat er bij storing o.i.d. de kandidaat
zelfstandig opnieuw kan inloggen op een andere laptop.
Aan het eind van het examen sluiten kandidaten zelfstandig af en laten het resultaat van het examen in
beeld staan.
De examinator blijft altijd op 1,5 meter afstand van de kandidaten en laat ze een voor een de zaal verlaten
als het examen klaar is. Wachten op andere kandidaten is binnen de examenlocatie niet toegestaan.
Mochten de kandidaten zich niet strikt aan Protocol afnemen VCA examens n.a.v. h Covid-19 houden, dan is
de examinator bevoegd deze persoon te verwijderen of het examen te laten eindigen.
De examenleiders behouden te allen tijde het recht een examen niet door te laten gaan wanneer de locatie
niet voldoet aan deze eisen of er kandidaten met bovengenoemde verschijnselen toch de examenruimte
betreden.
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