
   
 

 

 

 

 

 

Beste cursisten, 

In dit document vinden jullie een overzicht van de te nemen Corona-maatregelen bij het volgen van 

lessen door het PLOT georganiseerd worden.  

Gelieve de inhoud van dit document grondig te lezen vóór de eerste lesdag in het PLOT. 

We zetten de belangrijkste richtlijnen hieronder even op een rij: 

1) Social distancing als centrale pijler van de maatregelen:  

 

➔ Aan de ingang van elk leslokaal staat duidelijk aangegeven hoeveel personen er max. 

tegelijkertijd in dat lokaal aanwezig mogen zijn.  

 

2) Richtlijnen m.b.t. het dragen van een mondmasker: 

a. Het dragen van het mondmasker is overal op de sites verplicht, dit zowel binnen als 

buiten de gebouwen van het PLOT 

b. Mondmaskers mogen NIET uitgedaan worden in de leslokalen 

c. Elke cursist dient zelf een mondmasker te voorzien. 

d. Het dragen van een chirurgisch masker wordt sterk geadviseerd. Uit onderzoek 

blijkt immers dat dit één van de meest veilig mondmaskers is. Aan het onthaal van 

het PLOT zijn er gratis chirurgische mondmaskers beschikbaar. 

 

3) Richtlijnen m.b.t. de handhygiëne: 

a. Iedereen ontsmet bij het binnenkomen zijn/haar handen.  

b. Op iedere verdieping en in ieder leslokaal is het nodige ontsmettingsmateriaal 

(handgel en ontsmettingsspray) aanwezig. Iedereen engageert zich ertoe om hier 

gebruik van te maken.   

 

 

  



   
 

4) Lunch: 

a. De cursist is vrij om zijn eigen lunch mee te brengen 

b. De cursist dient in het leslokaal te lunchen, de refter mag niet gebruikt worden 

c. Het PLOT komt niet tussen in de bestelling, levering en betaling van 

lunchvoorzieningen.  

d. Veel gebruikte opties zijn: 

i. Gebruik van voedingsautomaten in de refter van het PLOT 

ii. Downloaden van de app van Bruno’s Foodcorner (enkel betaling mogelijk via 

smartphone).  

De instructies voor het gebruik van de app zijn: 

1. Download de app van Bruno’s Foodcorner  

2. Kies als filiaal “Bruno’s Genk Hasseltweg” 

3. Opmerking invullen:  “Levering PLOT + naam opleiding + naam 

cursist” 

4. Levering kan niet aangeduid worden, door de opmerking in te vullen 

wordt dit in het PLOT geleverd. 

5. De bestelling moet voor 10u15 doorgegeven zijn, indien dit later is 

zal de bestelling de volgende dag geleverd worden. 

6. Steeds online betalen! 

7. De bestellingen kunt u terugvinden in de koelkasten in de refter. 

e. Andere opties zijn mogelijk zover met bovenstaande richtlijnen inzake bestelling, 

levering en betaling rekening gehouden wordt. 

 

 

Bedankt voor jullie medewerking!  

 

 

 


