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Wanneer de informatie over Covid-19 van overal op hen afkomt, is het soms moeilijk voor uw medewerkers om te weten 
wat de te volgen richtlijn is wat betreft de maatregelen die binnen uw bedrijf moeten worden aangenomen. 

Aangezien preventie uw beste bondgenoot vormt om een spiraal van besmetting te vermijden, stelt Cohezio u voor om één 
of meer referentiepersonen op te leiden binnen uw organisatie, door hen uit te nodigen om onze nieuwe opleiding te volgen 
die speciaal werd ontwikkeld door onze artsen-experten. 

De preventieadviseur-arbeidsarts van Cohezio.

De opleiding duurt iets langer dan een uur en is opgedeeld 
in verschillende modules. 

Deze online opleiding bestaat uit 5 modules en kan 
worden gevolgd op om het even welk moment, zoals dat 
u het beste uitkomt. Elke ingeschreven gebruiker heeft er 
toegang toe gedurende een periode van drie maanden, 
voor € 25 of 0,2 PE. 

Iedereen

De Covid-coach zal leren hoe het virus zich verspreidt 
(volgens de meest recente wetenschappelijke 
inzichten) en hoe men zich er zo doeltreffend mogelijk 
tegen kan beschermen. Hij zal ook in staat zijn om 
mensen te informeren en te sensibiliseren en uw 
personeel te herinneren aan de juiste handelingen 
om zichzelf en anderen te beschermen. 

Dankzij deze gedetailleerde, toegankelijke en zeer 
complete opleiding zal de Covid-coach zijn collega’s 
op een efficiënte manier kunnen helpen bij het 
beperken van de zogenaamde hoogrisicocontacten 
in uw bedrijf. Zo zal hij bijdragen tot het voorkomen 
van quarantaine en/of ziekteverlof door Covid-19.

De covid coach: uw beste garantie voor business 
continuity.

Meerdere covid caoches (bv per vestiging) zullen 
meer effect hebben dan één.

Deel 1 
Preventie: uw beste investering in tijden van pandemie. 

Deel 2 
Hoe verspreidt het virus zich in het bedrijf? 

Deel 3 
De mens als "super-aerosol".

Deel 4 
Hoe kunnen we ons concreet beschermen tegen 
microdruppeltjes in het bedrijf? 

Deel 5 
Conclusie en sensibilisatiemateriaal.
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Covid-coach, uw beste garantie voor business continuity 




