PROTOCOL RAS-examens in coronatijd
Voorkom besmetting van jezelf en anderen!
Houd je in alle omstandigheden aan deze vijf basisregels:
1. Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere mensen. Dit geldt ook voor de opkomst- of
pauzeruimte en bij het inschrijven van de kandidaten.
2. Was je handen regelmatig en grondig met water en zeep. Was je handen ook nadat je je
handschoenen hebt uitgetrokken.
3. Raak je gezicht niet aan, vooral niet bij je ogen, je neus en je mond. Je kunt je gezicht wel
aanraken nadat je je handen goed gewassen hebt.
4. Hoest of nies in je elleboog of een papieren zakdoekje. Gooi het zakdoekje meteen weg en
was je handen.
5. Blijf thuis als je zelf milde verkoudheidsklachten en/of koorts of benauwdheid hebt. Heeft
iemand anders in je gezin verkoudheidsklachten en koorts of benauwdheid, blijf dan ook
thuis.
Examinatoren nemen geen examens af bij verkoudheidsklachten en/of koorts of
benauwdheid hebt. Dat geldt ook op de dag van het examen.
Kandidaten die mogelijk verschijnselen hebben wordt de toegang tot het
examen ontzegd. Het examen wordt dan kosteloos geannuleerd.
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Vooraf aan het examen
Op de examenlocatie (bij de ingangen van de gebouwen en in de lokalen) is water en zeep
beschikbaar.
Kandidaten mogen maximaal 10 minuten voor het examen naar binnen gaan. Het is niet
toegestaan met kandidaten met een andere oproeptijd mee te gaan. Bij binnenkomst in ieder
geval de handen wassen. Kandidaten mogen niet verkouden zijn of koorts hebben of benauwd
zijn. Dan wordt het examen kosteloos geannuleerd.
Koffie en/of thee kan alleen geserveerd en gebruikt worden wanneer de vijf basisregels dat
toestaan.
Afspraken m.b.t. reinigen materialen
De kandidaat doet dit zelf. Aan het eind van ieder examenonderdeel moet de kandidaat altijd
de materialen en machines schoonmaken en opruimen. Indien de kandidaat dit juist doet
hoeft het niet extra te gebeuren voor de volgende kandidaat. Vergeet een kandidaat dit of is
de kwaliteit van het schoonmaken onvoldoende dan doet de examinator dit.
De examinator zorgt er ook voor dat deuren en tafels gereinigd worden voor een volgende
kandidaat.
Afwijkende examens
a. Examenonderdelen met meerdere kandidaten gelijktijdig
Bij enkele examenonderdelen van een paar specialistische opleidingen worden
examenonderdelen met twee kandidaten gezamenlijk uitgevoerd. De werkgever (of het
opleidingsinstituut) moet aantonen dat de vijf basisregels toegepast kunnen worden.
b. Examens leidinggevend
Ook voor dit examen geldt dat de werkgever of het opleidingsinstituut aan moet tonen
dat de vijf basismaatregelen toegepast zijn. Zodat, ondanks de afstand, zowel de
examinator als de kandidaat en de trainer de cases kunnen zien.
Klaar met examen!
Als een kandidaat klaar is met het examen, mag hij/zij niet terug naar de ontvangstruimte,
maar moet hij/zij onmiddellijk de examenlocatie verlaten, bij voorkeur door een andere deur
met inachtneming van de vijf basisregels (omdat een volgende kandidaat zit te wachten).
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