Update 15 maart 2020 maatregelen OPB
in verband met COVID-19 (Corona) Virus
Beste relatie,
In verband met het coronavirus en het beleid van OPB BV houden wij u graag op de hoogte
via deze mail en verwijzen wij naar onze website https://www.opb.cc/ waar wij continu
communiceren over de stand van zaken met betrekking tot het coronavirus en de
maatregelen die het OPB hier in treft.

OPB volgt de algemene adviezen op van de Rijksoverheid, het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de regionale Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst (GGD). Zij zijn de experts en leidend op dit punt. Dit betekent voor onze
studenten en docenten:








Geen handen schudden;
Regelmatig handen wassen;
Hoesten en niezen in de elleboog;
Papieren zakdoekjes gebruiken
Fysieke afstand van ca 1m1 in betracht nemen, waar mogelijk;

Op dit moment neemt de onrust over de verspreiding van het Corona Virus steeds verder
toe en zijn met ingang er 15 maart vanuit de Rijksoverheid aangescherpte maatregelen
van kracht die specifiek gericht zijn op het onderwijs. .

Zo gaar het OPB ermee om !
OPB hanteert de volgende aanvullende maatregelen gericht op het onderwijs op advies
van richtlijnen van de Rijksoverheid ,het RIVM en de GGD voor onze medewerkers,
docenten, studenten en klanten. Op basis van deze richtlijnen zal er op dit moment het
open onderwijs tot nader order opgeschort worden. Deze maatregel heeft betrekking op
opleidingen en trainingen bedoeld voor studenten op basis van open inschrijvingen. Deze
maatregel is van toepassing vanaf 17 maart aanstaande. Op maandag 16 maart zullen alle
studenten over deze maatregel worden geïnformeerd

Het in company onderwijs, dus In company opleidingen en trainingen waarbij de opleiding
in werktijd en bij de opdrachtgever op locatie worden verzorgt, staat in aanleg gelijk aan
reguliere te werk stelling. Op zich worden deze lesprogramma’s dus nog NIET voortijdig
afgebroken of opgeschort. Het bestuur van OPB treedt in contact met deze opdrachtgevers
om te bezien of aanvullende maatregelen opportuun en noodzakelijk zijn.

Het OPB is geen reguliere MBO onderwijsinstelling . Bij het OPB waar we te maken hebben
met kleinschalig onderwijs (nooit meer dan ca 20 studenten gelijktijdig op 1 locatie), en
veelal in company opleidingen in een lagere intensiteit. Er is niet sprake van één grotere
vestiging waar grotere aantallen studenten tegelijkertijd samen komen voor het volgen van
lesbijeenkomsten.
Voor het overige blijft het eerder afgevaardigde Corona protocol van 13 maart onverkort
van kracht.
OPB houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Mocht de situatie veranderen
informeren wij jou via onze website over eventuele aanpassingen van de door het OPB
genomen maatregelen Op de websites van het RIVM en de GGD vind je meer informatie
over het virus en wat jij kunt doen om besmetting te voorkomen. Vragen en antwoorden
over de nieuwe richtlijnen van het RIVM vind je hier.

Met vriendelijke groet,

OPB BV
Onderwijs, Eigenwijs, Wegwijs,…..meer dan gewoon goed opleiden.

