Protocol afnemen asbestexamens n.a.v. Covid-19

datum: juni 2020

Protocol afnemen asbestexamens naar aanleiding van het Covid-19 virus
Doel:
Doel van dit protocol is het veilig laten verlopen en afnemen van alle asbestexamens door SGS
Veiligheidsexamens conform de richtlijnen van het RIVM. Dit 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 het toe te passen examenprotocol vanuit Ascert.

Toepassingsgebied:
Het protocol is van toepassing op alle asbest gerelateerde examens en op iedereen die daarbij
betrokken is. (examinator SGS Veiligheidsexamens, toezichthouder SGS Veiligheidsexamens,
surveillant, kandidaat).
Als iets slechts voor een bepaald examen van toepassing is (DAV1, DAV2, DTA, DIA, ADK of DAA), zal
dit worden aangegeven.

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.

Legitimeren
Het geldig identiteitsbewijs wordt zowel bij aanvang van het theorie examen door de toezichthouder
als bij aanvang van het praktijkgedeelte door de examinator gecontroleerd. De kandidaat dient bij
binnenkomst van de examenzaal zijn/haar identiteitsbewijs op de daarvoor bestemde tafel neer te
leggen voor de controle. Na de controle worden deze terug gelegd op de tafel en mogen de kandidaten
om de beurt deze ophalen. Bij het theorie examen wordt het identiteitsbewijs op het bureau zichtbaar
neergelegd. Het afstand van 1,5 meter dient te allen tijde gehandhaafd te worden.
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Algemene preventie maatregelen
Zowel de kandidaat als de toezichthouder/examinator wordt geacht onderstaande preventie
maatregelen te volgen.

Ruimtes
De toezichthouder/examinator ontsmet vóór binnenkomst van de kandidaten het volgende:
•
•
•
•
•
•

de handgrepen van de deur
de armsteunen van de stoelen
de bureaubladen
de examenlaptops (bij het theoriegedeelte)
de tablets (bij het praktijkgedeelte)
de maskers (bij het praktijkgedeelte)

De ruimte wordt door de toezichthouder/examinator zodanig ingedeeld dat de afstand tussen een
ieder minimaal 1,5 meter is inclusief de looproutes.
Extra aandacht wordt gevraagd bij het afnemen van een DTA examen waarbij er sprake is van één
kandidaat met twee examinatoren. Hiervoor wordt altijd gebruik gemaakt van het grootste
praktijklocatie om de afstand van 1,5 meter te kunnen waarborgen.
De looproutes binnen het gebouw dienen strikt opgevolgd te worden.
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Hygiënemaatregelen voor, tijdens en na het examen
•

•
•

•
•

•
•

De examinator reinigt de voor het praktijkexamen te gebruiken maskers en alle
examenmaterialen tijdens het klaarzetten van het examen. Het reinigen gebeurd met de
aanwezige desinfecterende middelen (o.a. desinfecterende doekjes).
De kandidaat reinigt nogmaals het door hem/haar uitgekozen masker voordat hij/zij deze op
doet.
De examinator die zich voordoet als DAV-er gebruikt bij een DTA examen zijn eigen gereinigde
masker. Is hij/zij niet in het bezit van een eigen masker dan kan hij een masker die ter plekke
beschikbaar is reinigen en gebruiken.
Na afloop van het examen dient zowel de kandidaat als de examinator de gebruikte maskers
goed te reinigen.
Na afloop van een DAV1 examen waarbij kandidaten moeten douchen, dient de deco-unit met
water en zeep gereinigd te worden door de examinator. De examinator zorgt voor het afzuigen
van het water in de waterbak.
De tyfex (overall) dient na afloop van het examen direct in de desbetreffende afvalzak
gedeponeerd te worden.
Bij alle examens worden handschoenen gebruikt en dient de kandidaat deze direct na afloop
van het examen in de daarvoor beschikbaar gestelde afvalzak te deponeren.
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