Veiligheid bij examencentra CBR
Voor iedereen geldt:
•
•
•
•
•
•

Blijf thuis als je verkoudheidsklachten of koorts hebt. Doe dit ook als één van je
huisgenoten dit heeft.
1,5 meter afstand houden van andere bezoekers en onze medewerkers.
Volg de instructies op de locatie en van de medewerkers op.
Kom alleen naar de locatie. Een eventuele begeleider, bijvoorbeeld een familielid,
wacht buiten het pand.
Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

Doe je een praktijkexamen?
Als je praktijkexamen komt doen, dan vragen we je om op het volgende te letten:
•
•
•
•
•

Kom niet eerder dan 15 minuten voor het begin van je examen naar het CBR.
Wacht buiten in of bij je examenvoertuig. De examinator komt naar je toe.
Tijdens het examen maken jij en de examinator gebruik van een mondkapje. Je krijgt
dit mondkapje van het CBR.
Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je deze aan de examinator geeft.
De examinator stelt je de volgende vijf vragen over je gezondheid en bepaalt
hiermee of het examen door kan gaan:

1. Had je een van de volgende klachten in de afgelopen 24 uur: hoesten,
neusverkoudheid, koorts van 38⁰Cof meer, benauwdheidsklachten?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in
een lab)?
4. Heb je een huisgenoot /gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de
afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand met corona?
•

•
•

Voor het examen maak je jouw deel van de auto schoon (portiergrepen, stuur,
bedieningspanelen, sluiting gordel). De examinator maakt het deel van de auto
schoon waar hij zit.
Je instructeur rijdt niet mee tijdens het examen.
Je instructeur is niet bij het eindgesprek aanwezig. Hij kan dit gesprek volgen via
jouw mobiele telefoon. De telefoon van de instructeur staat hierbij op ‘mute’. Dit zorgt
voor rust in de examenzaal.

