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E.H.B.O. Vereniging Sint-Michaël
Sint-Michielsgestel
Checklist Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA)
Deze checklist wordt gebruikt om voorafgaand aan de start van een training te
bepalen of alle maatregelen die noodzakelijk zijn voor de beoogde training en
groepsgrootte zijn genomen.
Op basis van deze checklist kan de groepsgrootte aangepast worden, worden
gezocht naar een alternatieve borging of in het laatste geval de training worden
geannuleerd.
Gegevens van de trainingslocatie
Naam:

Meander

straat + huisnummer:

Meanderplein 3

postcode + plaats:

5271 GC Sint-Michielsgestel

ruimtenummer / -naam:

…….

Hoeveel deelnemers nemen gelijktijdig deel aan de training?
2

……….

Is de lesruimte groot genoeg? (≥ 6m per deelnemer)

ja / nee

Is de lesruimte schoon?

ja / nee

Zijn de gedrags- en hygiëneregels duidelijk zichtbaar opgehangen op de
locatie?

ja / nee

Zijn er voldoende hygiënemiddelen aanwezig?

ja / nee

Zijn er voldoende gelegenheden aanwezig om de handen te kunnen
wassen?
Controleer voor aanvang van de training of er deelnemers aanwezig zijn
met gezondheidsklachten;






Verkoudheidsklachten zoals neusverhoudheid, loopneus, niezen,
keelpijn
Hoesten
Benauwdheid
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

ja / nee

ja / nee

Als dat zo is, verzoek hen dan de trainingslocatie niet te betreden en
niet deel te nemen aan de training, geef dit ook aan op de
deelnemerslijst. *
Ingevuld op: ….. / ….. / 2020 door: …………………………………….
* Voeg een kopie van de deelnemerslijst toe aan deze checklist, indien iemand na het volgen van de training klachten ontwikkelt die
verband kunnen houden met COVID-19 dan is aan de hand van deze deelnemerslijst direct duidelijk wie er aanwezig zijn geweest op de
training.

E.H.B.O. vereniging ” Sint-Michaël ” Secr. Brenda van den Dungen
Rabo: NL07 RABO 0133695417
e-mail: info@ehbosintmichael.nl
www.ehbosintmichael.nl
tel: 06-47 67 54 75

