Coronaprotocol voor VCA-examens in verband met COVID-19
Dit protocol geldt voor VCA-examens door NIKTA georganiseerd, zowel op haar eigen examenlocatie
te Zevenbergschen Hoek als op externe locaties (in-company en locaties voor ’open inschrijving’).
1. NIKTA zorgt voor een goede communicatie naar opdrachtgevers en kandidaten over de regels
die in acht worden genomen voor, tijdens en na het examen. Deze richtlijnen maken
onderdeel van die communicatie.
2. Iedere locatie is verplicht om een deurbeleid toe te passen (uitgevoerd door de locatiehouder)
bij binnentreden van een locatie, om rijen te voorkomen.
3. Iedere locatie is verplicht om ten allen tijde minimaal 1.5 meter afstand tussen de kandidaten
te borgen. Dit geldt ook voor het examen bij binnenkomst en in de wachtrij en bij vertrek na
afloop van het examen. De locatiehouder brengt op de vloer markeringsstrepen aan om de
loopruimte en wachtposities aan te geven.
4. Examinatoren en locatiehouders zijn verplicht om te allen tijde, ook in onvoorziene
omstandigheden, 1.5 meter afstand te houden van de (examen)kandidaten.
5. De examinator van NIKTA draagt handschoenen, waardoor overdracht bij het uitwisselen van
(examen)documenten wordt voorkomen.
6. Elke kandidaat gebruikt een aparte pen van NIKTA ten behoeve van de registratie voorafgaand
aan het examen.
7. Examinatoren reinigen voor en/of na ieder examen de toetsplek (toetsenbord, scherm, muis,
tafel, armleuningen e.a.) en andere materialen waarmee de kandidaat in contact is geweest.
De examinator is zelf in het bezit van deze middelen.
8. Locatiehouders zijn verplicht om na ieder examen oppervlaktes/materialen van algemeen
gebruik te reinigen (bijvoorbeeld deurklinken, trapleuningen, etc.).
9. Daarnaast is iedere locatie verplicht om na gebruik de toetsruimte en de algemene ruimten in
zijn geheel te reinigen.
10. Iedere locatie wordt gevraagd om handzeep en/of desinfecterende middelen aan de
kandidaten ter beschikking te stellen op de locatie. Wij zorgen zelf ook voor de benodigde
middelen mochten deze niet aanwezig zijn.
11. Kandidaten zijn verplicht om een mondkapje te dragen. Graag willen wij je verzoeken om de
kandidaten hierover te informeren.
Zaalindeling volgens de 1,5 meter eisen
Het basisuitgangspunt is dat altijd de 1,5 meter afstand tussen personen wordt gehandhaafd.
De 1,5 meter regel is van toepassing voor alle personen, dus kandidaten onderling, maar ook tussen
kandidaat en examinator. Deze regel moet altijd worden nageleefd:
• Voor het examen (bijvoorbeeld in de wachtrij).
• Bij binnenkomst in de examenruimte.
• Tijdens het examen (ook ten behoeve van het surveilleren!).
• Na afloop bij het vertrek.
Indien het materiaal van de vloer het toelaat, is het dringend advies om 1,5 meter markeringsstrepen
aan te brengen in de wachtrij en in de zaal.
Als niet aan bovenstaande eisen kan worden voldaan, dient het examen te worden geannuleerd.
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Informatie aan kandidaten, aanvullend op de reguliere informatie
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden. Wanneer een huisgenoot deze klachten
heeft, blijf je ook thuis.
• Zorg dat je 15 minuten voor de start van je examen op de locatie bent. Kom niet eerder naar
binnen en wacht buiten op voldoende afstand. Betreed daarna de ruimte één voor één.
• Kom alleen naar de locatie. Een eventuele begeleider, bijvoorbeeld een familielid, wacht
buiten het pand.
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
• Alle laptops, muizen en tafels worden gereinigd voor het examen. Daarnaast zijn er nog extra
doekjes mocht u nogmaals zelf iets willen reinigen.
• Volg de instructies op de locatie en van de medewerkers op.
• Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot medewerkers en medekandidaten. We zorgen dat er
in de examenruimte voldoende ruimte tussen iedere kandidaat is.
• Verlaat na het examen direct het lokaal.
• Wij verzoeken je zoveel mogelijk thuis van het toilet gebruik te maken. Maak je toch gebruik
van het toilet, zorg er dan voor dat je je handen goed ontsmet. De toiletruimten worden extra
schoongemaakt.
• Vanaf 22-10-2020 geldt er een mondkapjesplicht vanuit VCA Infra. Dit betekent dat je
verplicht bent een mondkapje te dragen bij binnenkomst en bewegen in de examenlocatie.
Tijdens het examen mag het mondkapje afgezet worden.
Wat doen onze medewerkers?
• Onze medewerkers blijven thuis als zij of hun gezinsleden ziekteverschijnselen hebben die
gerelateerd zijn aan het coronavirus.
• Onze medewerkers wassen en desinfecteren heel regelmatig hun handen.
• Onze medewerkers schudden geen handen met kandidaten of bezoekers.
• Onze medewerkers reinigen voor en/of na ieder examen de toetsplek.
• Onze medewerkers houden goed toezicht op de naleving van de richtlijnen.
• Onze medewerkers dragen mondkapjes.

Meer informatie?
Als u vragen hebt over het ‘Coronaveilig’ afleggen van examens, dan helpen wij u graag verder.
Bel ons op 0168-336990.
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