NIEUWSBRIEF RANOO

Extra 2 april 2020

Stichting RANOO staakt de reanimatielessen tot na de zomervakantie 2020
Reanimatielessen tot en met juni 2020 ook geschrapt.
Stichting RANOO heeft op basis van nieuwe kabinets-eisen de reanimatielessen ook in juni geschrapt.
Dit houdt in dat ons lesseizoen dat loopt van juni tot en met juni van elk jaar voor nu is beëindigd. We gaan nu
ons nieuwe lesseizoen plannen dat start in september. We zijn er nog niet zeker van dat september een veilige
periode is om te starten, maar we houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen u via een nieuwe nieuwsbrief
op de hoogte houden.
Wat gaan we doen met de cursisten die zich hebben ingeschreven?
Particuliere cursisten die zich hebben ingeschreven en hebben betaald voor een herhalingsles:
• Deze cursisten zullen opnieuw ingeschreven worden voor een herhalingsles in dezelfde week op
dezelfde dag in 2021
• U krijgt hiervan vanzelf bericht
• Mocht de nieuwe datum niet uitkomen, dan kan contact opgenomen worden met de organisator (zie
onder deze brief)
• Mocht u, om wat voor reden dan ook, de cursus zo spoedig mogelijk moeten volgen, dan eveneens
contact opnemen met de organisator.
Particuliere cursisten die zich hebben ingeschreven en hebben betaald voor een basiscursus:
• Deze cursussen worden geannuleerd
• U krijgt het betaalde geld voor de cursus teruggestort op eigen rekening
• U kunt zich weer inschrijven voor een basiscursus nadat in een volgende nieuwsbrief bekend is gemaakt
dat de lessen weer worden hervat
Geplande reanimatiecursussen voor groepen:
• Alle lessen tot en met juni 2020 zijn gecanceld
• De organisator gaat opnieuw lessen plannen in overleg met de contactpersoon zodra de lessen weer
gegeven mogen worden. Dit zal in ieder geval in of na september plaats kunnen vinden afhankelijk van
het Coronabeleid
Geldigheidsduur reanimatiediploma tijdelijk verlengd
Het landelijk advies is dat het reanimatiediploma 1 jaar geldig is. Dat houdt in dat de reanimist elk jaar 1x een
herhalingsles moet volgen.
In verband met de Coronacrisis nemen we het advies van de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) over dat het
diploma tijdelijk 2 jaar geldig is.
Dit houdt in dat onze reanimisten tot en met 1 juni 2021 een herhalingsles gevolgd moet hebben.
Daarna wordt de geldigheid weer 1 jaar.
We hopen dat gauw ons en uw leven weer normaliseert, hou het gezond en geef om elkaar!!

Nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? U kunt zich hier uitschrijven.

Contact Stichting RANOO: www.reanimatiehardenberg.nl - info@reanimatiehardenberg – 0523-265095
KVK: 05082452

