Persbericht
Maarssen, 23 april 2020

Examinering wordt hervat vanaf 29 april 2020
Met ingang van 29 april a.s. gaat Pharmacon weer examens afnemen. Wel zijn er in
verband met het coronavirus maatregelen getroffen. In dit bericht kunt u lezen welke
maatregelen dat zijn, wat kandidaten van ons kunnen verwachten en wat wij van de
examenkandidaten verwachten.
Maatregelen op de examenlocaties:
•
•
•
•
•
•

Examenwerkplekken worden 'om en om' ingezet, waardoor er altijd één plek leeg
is tussen de kandidaten. Hiermee wordt geborgd dat er minimaal 1,5 meter
afstand tussen de kandidaten is
Examenwerkplekken worden voor iedere afname schoongemaakt, inclusief de
computers (muis, toetsenbord en koptelefoon)
Medewerkers van het testcenter die ziekteverschijnselen hebben, blijven thuis
Medewerkers houden zich aan de richtlijnen van het RIVM (geen handen
schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.)
Legitimatiebewijzen worden niet door de medewerkers van het testcenter
vastgehouden
Bij ziekteverschijnselen wordt de kandidaat de toegang ontzegd. Kandidaten die
ziekteverschijnselen hebben, zijn niet welkom op het testcenter. Hen
wordt verzocht om hun examen kosteloos te verzetten. Misbruik van deze regel
wordt niet getolereerd

Maatregelen te nemen door examenkandidaten:
•
•
•
•
•

Examenkandidaten houden zich aan de richtlijnen van het RIVM (geen handen
schudden, hoesten en niezen in je elleboog, etc.)
Examenkandidaten zijn verplicht de handen te wassen bij binnenkomst op de
examenlocatie
Houd minimaal 1,5 meter afstand, ook in de wachtruimte
Blijf bij ziekteverschijnselen thuis
Kom alleen naar het testcenter, begeleiding door bijvoorbeeld familie wordt
verzocht buiten het testcenter te wachten

Aangezien we voorlopig in onzekerheid leven, kan het zijn dat besluiten moeten worden
herzien. Het is de verantwoordelijkheid van iedere betrokkene om de onderstaande
regels strikt na te leven. Alleen dan is het mogelijk dat we op basis van deze
maatregelen het afnemen van de examens kunnen laten doorgaan.
Alle examenkandidaten die een examen hebben ingepland, zijn op de hoogte gesteld van
de maatregelen. Het afnemen van mondelinge examens is uitgesteld tot na 20 mei 2020.
Wij wensen de kandidaten veel succes toe met de voorbereiding op het examen!
Voor meer informatie:
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