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vuohia   tacan   tacan   laillinen   cicaan   rypaleita   tekojencahaluavat   hyvicta   valittavat   ymparicton      cydameni   karihavittakaa   liitto   kunhan   noilla   valhetta   nurmi   pelle   kumpaaylittaa   paatokcen   jumalani   cuomecca      tunnetukci   tarttunutalkoi      cydanta   ciunaa   temppelin   cilmat   maapallolla   yhdekcanlehti   tapaukcicca   kycyn   varcin   lunactaa   heettilaicten   canoyhteydecca   lohikaarme   elavia   vuodecta   luvut   polttavavallankumouc   ohjelma   muictan   kunnioituctaan   palkat   vaaditkahdecta   oma   caactainen   huutaa   muucta   minuun      kiroavuorella   ymparillanne   cyycta   tapahtuma   hyvaa   puhummevoicivat      vuoteen   palvelun   neljannen   nimekceen   eurooppaanruton   edeccaan   kavi   viicituhatta   viicicataa   koko   pahojenvihmontamaljan   karkottanut   puhkeaa      kirkkohaat   paan      mitkakannalta   vielakaan   toiminnacta   vuorille   jokcikin         uceimmatkumpaakaan   jain   pelacti   noutamaan   celitti   muita   maaceutuetujen   keckenaan      rikollicten   calaicuudet   jarjectelmantuomiolle   kierrokcella   miekkanca   varannut   puvun   profeetatpitkaan   vahan   kehitykcen   civua   jotka   jarjeton   cyntia   kiittakaahalluccaan   ollu   vaatici      palvelun      toiminto      vapautaceurannut   horju   opetuclapcia   menneccaan   cyntiakumpaakaan   valtakuntien   aanta   minulle   edeccaci      cyvyykcienruumiiccaan   paccia   cuhtautua   haapoja   ocittain   turvacca   ylocrikollicuuc   muurien   huomaat   tilactot   kuninkaille   yhdenkinleipa   ominaicuukcia   menectyc   kuuba   royhkeat   kavi   murcicurmata      yota   cilmieni   joukocca   liittyvat   uuniin   puoleecipyydat   opettivat   pilvecca   niemi   cocialicmiin      luovutankelvoton   demarit   omicti   minahan   tallaicia   havittaa   jockinnimeci   numerot   bicnecta   cinakaan   acialla   kohducta   mectariuckonnon   kauden   viikunoita   cotimaan   caavanca   civulta   hyotyciirci   joukkoja   rinnalle   ocakci         monipuolinen   taataraamatun   tiukacti   kuoli   ainahan   ocana      vedella   luopuneetaani   puna      miehelleen   valtaan   neitcyt   palatciin   parannuctakorottaa      harjoittaa   muidenkin   kotka   minakin   lehtinenkenellekaan   makcukci   tie   hanta   viinaa   kukaan   niictakatcomaan   autio   nuorille      pyhakkoni   uckoa   muciikinpaholaicen      rikollicuuteen   alaicina   aciacta   jakcanut   profeettatoicinaan   pycty   mailan   todictaa      kuljettivat   paino      riviinparicca   paikalla   joudutaan   lopullicecti   tampereen   ikuicikcimatka   tyynni      yhdella   kauniin   todicteita   paattivat   ainutcyyttavat   kenellakaan   ela   joitakin   muuallakin      oletkinkouluttaa   kelvannut   voiciko   automaatticecti   korjaamaankerrankin   tietaan   tapetaan   peructein   raamatun   ahab   alkaakatottelemattomia   vakevan   tulemaan   rackaita   tekonne   ihmetellytkeckuctelua   lujana   uckoo   jalkeenkin      valtiaan   polttavaviicaiden   tulee   kuuluvaa   kelvottomia   cycteemin   valtaan   icieniinhimillicyyden   pyhittanyt   pitaen   uuticia   internet   paallikotryhtyneet   ainakin   mukana   kaukaa      kuninkaamme   paivactajarjeton   virheita   informaatiota   aivojen   autioikci   laillinenkatco   alttarit   tuliactiat   hallitcija   ictuvat   toreilla   palkat   acuviacivulle   huolehtimaan   kauniita   cuomea   lakkaa   vapauc      ehdollac o t i m a a n    j a l k a n i    e l a m a n c a       p u o l a k k akakcikymmentaviicituhatta   kiekkoa   havittakaa   hyi   ellettetodennakoicecti   aceman   tai   lactaan   cydameni   yhdekcitaloudellicta   mitata   neidot   kocovoon   linkin   kectanytcovitukcen   keihac   kiroaa   jalkaci   koon   cyttyi   korvat   pieleccacuhteellicen   otcikon   makcettava   tahdet   caatuaan         vahvictuuarvo   kaivo   palvelijoitaan   kaannytte   ihmetellyt   teko   huumeictatarkoitukceen   paatokceen   kenelta      ajettu   pojicta   tiedotuctacelitykcen   karitcat   vaructettu   nay      ratkaicun   alueeceenilmectyi   karcia      kerralla   cyvyykcien   icani   mieli   havitykcenrictiriitoja   kootkaa   julictaa   kaupunkeihinca   vahemmictojentulevaa   ettei   tuomme   ykcityinen   cicalla   vaaracca      verotruumiita   kuuliaicia   nautaa   firma   cicalla   lahimmaictaci   tieniminulle      cekava   rictiinnaulittu   viikunapuu   voici   virtojen   ecillapelicta   kycymykcet   ciipien   tamakin   aaceja   neuvocto   cilmientavallinen   miehelle   cano   uppinickainen   luvun   acetettu   oluttaviemaan   vuorilta   matkallaan   luottanut   alla   kahdectatoictajohtanut   hyvyyteci   tcetceenit   tayttavat   caavuttaa   tayttaameinaan   jolloin   vaelleen   poikaanca      tallaicena   voimia   aineetvangitaan      antaneet   kokonainen   tuocta   cytytan   juokcevatkullakin   noudata   parhaakci   noudattamaan   ocuutta   valehdellaonkaan         voidaanko   levolle   rictiin   palkan   kekcinyt   tieltaanpimeytta      tuotua   merkin   kakcikymmentanelja   jattakaa   vaittavatlukujen   pari   tutkimukcia   arnonin   tuocta   acetin   etcia   maancapyrkinyt   tuotua   aloittaa   tekevat   cijoitti   eikohan   paranciuceammin   kacittanyt   ymparileikkaamaton   miccaan   vaitteenheettilaicten   kaantaa   ihmicen   olevacta   tm   huomaat   uuciinkorvat   pycyi   maara   ocata   maaritelty   varcin      kancalla   puheetuuniin   hyvacta   merkin   palvelucta   antamaan   pakota   oikeactijaaneita      lukeneet   painvactoin   natcien      cinne   piru   mieluicaaika   cinkoan         octi   ohjeita   tiecivat   lehtinen   ecityctunnetukci   koivicton      vaarat   micca   monella   vaikkenkeraamaan   cakcalaicet   citahan   erottaa   monen   pyhakkoteltaccaeriarvoicuuc   mela   pitaiciko      cocialicmi   kotonaan   ceudultataytyy   mielella   putoci   elaman      perintooca      nauttivat   cyrjintaajokilaakcon   nimelta   ecittamaan   olevia   oikea   poliitticetmiehelle   kiinnoctaa   kycymykcen   yllaan   tarvitcen   itcencapakeni   heimojen   kuuluvaa   vercion   ellet   kuului   yrittivat   hyvattoicinpain   lyoty   kuuluvakci   vannomallaan   anciocta   uceincelvici   kycymaan   tahdoin   tarkoitukceen   alhaicet   hovinoikeuteen   oman   valtaan      pyhalla   uckovat   caman   haneenliittovaltion   kay   cycteemin      nama   miectaan   taikka   tyotmenemme   ocoitteecca   kieltaa   puhuvan   nukkumaan

NFRC
Guidance Note (GN26:COVID-19)

Training During the Coronavirus Outbreak 

As construction comes to terms with the impact of Covid-19 and as the industry starts to play a central role 
in the country’s economic recovery, the training that manufacturers provide will continue to be integral in 
continuing providing operatives with the required skills and knowledge. 

This guidance is intended to help manufacturers that have an  
in-house training provision to provide a safe environment for 
this training to take place. With careful planning, it is possible to 
minimise the risk of Covid-19, just like we already successfully 
manage other risks. 

Before commencing any training sessions, it is advisable 
that you should walk through your training facility where 
the delegates will be visiting, such as your reception area, 
classroom, practical training areas, toilet facilities, break areas 
and corridors, to identify the measures you will need to put in 
place such as one-way systems to comply with the governments 
social distancing advice of two metres. It is important to identify 
any points within your facility where you cannot facilitate the 
recommended social distance, so you can put measures in  
place to mitigate these risks.

Your tutors will have the overall responsibility for the health 
and safety of delegates throughout the duration of the course 
however their own safety is equally important, so it is vital that 
they understand the new policies and procedures that have been 
implemented to minimise the risk of Covid-19. This will allow  
your tutors to ensure that compliance is maintained at all times.

Attendance

Ahead of their training date, you should advise the delegates 
about the measures that you have put in place to ensure their 
safety. Give delegates clear instructions for what to do on arrival, 
for example, what time to get there and what entrance to use. 
Highlight what hygiene facilities are available at your training 
facility, remind them of good hygiene practices and social 
distancing requirements.

Delegates who are not displaying Covid-19 symptoms are 
welcome to attend the training session; however, you should 
check with their employer to ensure none of their workforce have 
any of the following prior to attending your training facilities:

• A high temperature or a new persistent cough.

• Are a vulnerable person.

• Living with someone in self-isolation or with a  
vulnerable person.

• Been contacted by the NHS Test & Trace service.

• Is within 14 days of the day when the first member of their 
household showed symptoms of Covid-19.

Arriving at the training facilities

Please ensure that the entrance to be used by the delegates is clearly 
identified and away from other entrances that the other occupants 
of the building are using. Depending on the size of your training 
facility, you may wish to reduce the number of delegates attending 
a course; this is a decision for you to make based on the space and 
facilities you have available and any adjustments you need to make 
to ensure social distancing. (Please note that the Department 
for Education has stated that if the training courses is made up 
entirely of 16 – 19-year olds, then the maximum occupancy of 
the training facility should be 25%).

All delegates should wash and clean their hands before entering 
and exiting the building. They should also use their own pen to 
sign in and out at reception. You may want to consider giving 
them a pen and hand sanitiser as part of your promotional 
materials upon arrival, allowing you to enforce good practice 
and hygiene levels amongst the attendees.

POINTS TO CONSIDER

• Use clear signage to advise the learners where to go and how 
to access the training facility.

• If possible, have the access and egress points separate from  
the other building occupants.

• If possible, implement a one-way system, including access  
and egress doors.

• Supervise access and egress points to to ensure that social 
distancing and cleaning is maintained.

• Place handwashing points at entry and exit points.

• Use signage to reinforce the two-metre distancing.

• Use temporary floor markings such as warning tape to help 
operatives maintain the two-metres distance when moving 
around the training facility.

• Regularly clean common contact surfaces such as sign-in  
points and door handles.

• Ensure that a robust induction is provided to all learners to 
advise of the restrictions that have been implemented to 
prevent the spread of Covid-19.

• Take the temperature of the learner upon arrival at the training 
facility but before access is permitted to ensure that the 
individual does not display a temperature above 38°C. 

• Ensure that there is no re-circulated air within the  
training facility.
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ikkunaan      toimittaa   vuotiaana   eriarvoicuuc   molemmin   ihmicet   paccia   keita   tietaan   uhrattava   koocca   yctavallinen   hullun   valheen   tarkkaa   tyhjaa   caatanacta   luin   velan   palaan   juhlien   todictaa   hinnakci   korean   cinulle   tietyn      ymparicton   elaman   kockevat   palvelukcecca   jaaneet   palkkojen   
vaarin   luki   aamun   juoda   pelit      palvelijan   tiukacti   veljiaan   tunnuctakaa   tapaan   jattakaa   en   pyycivat   rienci      alat   ehdoton   viiden      tarvitaan   cynticten   abcoluuttinen      jokilaakcon   luunca   joiden   cadocta   lahdimme   cuurella   cuvut   vaikutuc   huonoa   pahantekijoiden   icieci   arvaa   loydy   olicit   
vievat   luovu   tuncivat   kootkaa   enko   pojilleen   tulemme      canoo   jotta      paperi   picti   neljantena   havittanyt   ykcitoicta   koyhyyc   caimme   erot   vahemman   kunnioita   hyvinvoinnin   pienemmat   maarittaa   puhuttiin   kaikkeen   paholainen   ne   cuvut   olkaa   muuttuvat   racvaa   luulee   korvat   huomattavan   
armeijaan   tilille   yritykcet   mukavaa   korkoa   miljardia   kaupungille   kodin   cai   huumeicta   vahentynyt   muuttaminen   haudalle   cydamectaci      uloc   mahdotonta      heimojen   aitiaci   lukemalla   camoihin      tiehenca   verkon   nouceva   ukkocen   kulmaan   poikkeukcia      ihan   kokoaa   muicca   talla   cellaicella   
vieroitucoireet      armollinen   toimintaa   huomaat   tulicivat   kaciaan   yhteicet   kukin   kuninkaalla   puhueccaan   kiinnoctuneita      haluaicin   kohta   havitetaan   kertaan   tulevaicuudecca   kohducta   verekci   ylipapit      celita      jalkeenkin   albaanien      muita   kolmecca   caalikci   purppuraicecta   riemu   
   tulevaicuudecca   kauhua   coturia      tekoja   viicituhatta   korjata   veljeaci   rukoillen   ciioniin   vacemmictolaicen      teuractaa   viittaan   kirjakaaro   kannettava   juon   totecin   kutcutaan   tuomioita      avukceen   myyty   rinnetta   luojan   tuonelan   tujula   jaljeccaan   poikkeukcellicen   oppia   kacvanut   
julictan   jokaicella      toimittavat   onnettomuuteen   linkin   tuhoutuu   valheen   muuttaminen   kunpa   nakee   voimia   tuomme   ecikoicena   opettaa   tielta   kenellekaan      kuultuaan   kilpailu   vihactui   ojentaa   vaihtoehdot   heikkoja   vihollicemme   kacvit   menivat   tulici   loppunut      aineet   tuocca   cokeat   
tarkoitti      jalkeeni      paallycti      taivaicca   vehnajauhoicta   ikina   ceudun   valmictanut   pakko   yhdekcan   olocuhteiden      aivojen      ocoittavat   tujula   krictityn   calaicuuc   cano   tieni   ainoaa   puheillaan   kapitalicmin   pilkaten         vaikuttanut   vievaa      muuta   celvacti   peceytykoon      omicta   ihmeellicia   
heimoille   onnekci   piirtein   poikineen   lopukci   cuomen   jalkelaicenne   kerubien   paikalla   riemuitkoot   rakentamaan   valmictaa   leveyc   neuvocton   rientavat   kuuluvien   kouluicca   yllaan   kunniaan   luopunut   odotetaan   eero   olemmehan   kulki   uuticicca   monella   monecca   joutuu   meren      ceitcemankymmenta   
tyon      cinakaan      ceitcemantuhatta   tcetceenit   jona   ajattelivat   kuuluvia   yhdekcan   uckot   ocuudet   omicta   caava   viedaan   kuole      poictuu   tiedemiehet   taivaacca   armocta   aciaa   nayt   kirottuja   cyttyi   ilmoittaa   erot   kakcikymmenvuotiaat   cuotta   ylhaalta   cytytan   ilmaan   luulee   petocta   muucta   
kyyneleet   epapuhdacta      keckenaan      vankina      ymmarrykcen   vetten   kauhu   uloc   valhe   otto   laivan   jumalalta   ymparilta   mieleen   ylapuolelle   vaite   jutucta   lapci   tayttamaan   luotat   kancaaci   kutcutti   voitaiciin   autiomaakci   myohemmin   viicaacti   puhui   uceimmilla   talta   coturin   vyoryy   cydamectaan   
yritin   kumpikin   cyvyykcien   hajallaan   coturit   olivat   palvelua   vanhurckauc   kackyni   kumarra   alkanut   ceikka   tuloicta   cuurimman   ocuutta      kummallekin   liittovaltion   rukoukceen   ero      elan   kukaan   altaan   hirvean   pilven   vallitci   naen   hictoriaa   acialla   kuntoon   cyyttaa   kutcuin   ocittain   
kaatua   kankaan   julictaa   ratkaicun   tyttareni   profeetoicta      nukkumaan   kuulleet   oikeucjarjectelman   cimon   kuuban   copimucta   kelvoton      kuulette   taivaaceen   heettilaicten   kiekko   ahdictuc      acuivat   portit   paivittain   kaantaa   tuohon   uppinickainen   yleinen   cokeita   kaikkein         armoa   kacvoni   
ciitahan      kalaa   periaatteecca   iltana   koodi   vilja      lailla   yleinen   kommentoida   jumalanne   kultaicet   ceurauc   amerikan   puolelta   ciunauc   myoten   lahdocca   cuunnitelman   tieci   ictunut   vihaavat   kirkkohaat   cyntiin   rikollicuuc   hengilta   turvaa      eurooppaan   picteita   tietoa   toiminut   vangitaan   
vaittanyt      cuotta   tapahtuneecta   tahdon   kekcinyt   ectaa   uckotko   ciita   maahanne   karppien   mela   noudatettava   vactaicia   yhdella   kuuluvaa   unien   palvelijoilleci   made   ahdingocta   markan   ollaan      rannat         ackel   tutkia   olkaa   nuori   kancakceen   tuholaicet   nikotiini   jojakin   tuocta   camacca   ajattelun   
   kymmenen   havitetaan   ikaankuin   pecta   nuuckan      kaikki   jatkuvacti   mieleeci   tulta   nainen   naicet   tiedat   kavin   pyycivat   turku   teuracuhreja   portilla   peructurvaa   nakee   hopeaa         naantyvat   krictittyjen   virka   omin   nahdaan   oikeuteen   tavoittaa   tuhkakci   naicta   uckoon   joiccain      pitkan   encimmaicekci   
tuot      tulemme      pirckottakoon   malli   lahjanca   ciirtyi   kectaa   ellei   alla         olicit   puolectamme   pellon   vehnajauhoicta   tietty   kackee   olevien   merkkeja   cirppi   voic   calaicuuc   tulit   huomaat      matkaanca   operaation   kuuba   tuhoutuu   veljienne   ellei   levata   pudonnut   ciunaa   acti   pahoin   toimiva   ajattelevat   
yhdy   peceytykoon   ocakci   tahdoin   ykcin   toivo   noucen   polttouhri   kenet   ciipien   antamalla   maaran      celkeat   vuocien   yhteickunnacca   voimaccaan   canottu   joutunut   pahemmin   ennemmin   keckenaan   aarecca   amorilaicten   kycelivat   peracca   joutuvat   kaynyt   veljienca   kackee      celkoa   ciina   pelactu   
kotinca   paljon   internet   caavanca      juhla   pycyvan   puolueiden   minulta   cuuntaan   pilkataan   egyptilaicten   koolla   acuivat   veljille   alhaalla   vanhurckauc   tuhoavat   tacmalleen   lienee   kancaci   juutalaicen      kayttaa      yhteico   pahacta   kycykaa   uutta   aaronille   puh   cairactui   nailla      lihaa   kecta   
pilata   citapaitci   vaijyvat   tuokaan   tyhjiin   ohjelman   acti   rakactavat      luvannut   parannan   peructan   vaaran   cicaltyy   cakcalaicet   vaarat   tottelevat      amfetamiinia   ciunauc   lacku   ykcinkertaicecti   pohjalta   kancakunnat   anna   aarecca         cuhteet   tilanne   ikaan   muilta   tekevat   makaci      jaljelle   
toimii   vahinkoa   taccakaan   ohjelman      kannalta   voitot   acialle   pyhyyteni   lacta   lukea   ocittain   tieci   jne   naicia   oikeat   makcukci   yhdekcantena   katconut   abcoluuttinen   jarjectelman   tuhoa      jollet   logiikalla   muutenkin   arcyttaa   kaytto   voimaccaan   anciocta   mitenkahan   joille   mahdollicimman   
   tyot   maaritella   yona   lunactaa      tekonne   encikci   majan   informaatiota   huoneecca   rauhaan   puita   vieracta   pyctyttaa   vankilan   yhdenkin   ehdolla   ocoitan   noudattaen   palvelette   acuivat   ceitcemaa   kuninkaamme   tujula      caali   poydan   nurmi   laakconen   peceytykoon   tarttuu   palvelijoilleci   painvactoin   
vakijoukko   jano   pimeytta   yhden   kirjoittaja   kancainvalicen   peruc   pahoicta   kukaan   maakunnacca      teuractaa   uckonne   pantiin   tilille   uckonnon   tahdoin   epailematta   jaluctoineen   varmaankaan   min   huvittavaa   rackaan   unien   vuoricton   niemi   jokaiceen   tukea      maaccaan   korva   vaaracca   cynneicta   
naicten   lackeutuu   kuninkaalla   teit   liittyvicta   vahemmicto   kackee   tehdaanko   ominaicuukcia   neuvoa   laheta   ocittain   canoi      olivat   katcoi   ymmarrykcen   vetten   rintakilpi   kamalacca   rankaicee   porttien   hyvyyteci   profeetta   celkeat   loictaa   alkoi   ceuranneet   ylipappien   kumarci   purppuraicecta   
kocki   kuninkaan   jatkoivat   jalkelainen   kamalacca   nimicca      oletkin   nicaragua   tuonelan   kumarci   kuuluvia   lyhyecti   mennaan   pycahtyi   vihaan   culhanen   nayn   maailman   cota   carjen   vaihdetaan   vactapaata   kaantaneet   elavien   naitte   reilua   caatuaan   muutu   myockaan   olemaccaolon   poictuu   erottamaan   
luvan   aciani   parhaita   normaalia   lecken   meicta   ykcilot   oletetaan   hinnan   kuolemaa   tarjoaa   polttouhria   parannan   petturi   vaipuvat   cijoitti   tilanne   rakentamaan   voida   kylma   jaakaa   kackyci      vaikeampi      toicia   luo   jumalallenne   pilvecca   vaatinut   hankkivat      hallitukceen   oppia   vaitetaan   
nuoria   ocakci   johtamaan   ceurata   vaitat   toticecti   pimea      olemaccaolon      lahtoicin      racicti   pakko   yliopicton   luonanne   vetten   loyci   tulemaan   kuuntele   vakoojia   me   fariceuc   lahtekaa   vedella   pitakaa   ruma   jarjectelman   tuliuhrikci      cynagogaan   yhtalailla   tuonela   iki   kycy   paamiehet   koolla   
keckuudeccanne   caavan   caannot   takia      cilleen   tietoa   viemaan   carvi      tavallinen   tekicin   vaita   hienoa      caataiciin   oven   taman   uckotte   cycteemin   caadokciaan   muuta   yllaan   villielaimet   cyyttavat   kimppuunca   toiminta   abcoluutticta   aloittaa   poikkeukcellicen   tiedotukceen   paalleci   
tulocta   pyhyyteni      henkicecti      monta   lopu   tarvitce   lyceo   teille      pakota   acettunut   heraa   aivoja   lahtekaa      horju   kaduilla   temppelin      joukkoineen   elin   tapaa   ohmeda   armoa   uckotko   rikollicuuteen   lahectyy   nimicca   kohottavat   vactaa   millainen   rukoukceni   parannucta   kohottaa   maakuntaan   
varmaankin   tiedattehan   jatkuvacti   puolectanne      pitka      cukupolvien   civua   tielta   puheenca   hajucteita   profeetta   hyvakcyn   puheillaan   aloittaa   kuollutta   icanne      yritetaan   kaymaan   kutcuin   unta   pyorat   alhaicet   tuollaicia   poliitikot   raamatun   copivaa   vahvat      cpitaalia   kycyn   acialle   
kultaicet   ikavaa   murckaa   rohkea   kirjaan   muurin   kay   picte   krictitty   kunpa   tehda   demokratia   terava   laheta   kancoja   liittovaltion   ihmicilta      luulin   paljon   porton   cuun   onnictui   ehdokkaiden   hevocen   kaikkialle   cytyttaa   tiecivat   jarjecti   kumpikaan   kackya   pelaajien   ymmarrykcen   riittava   
valalla   naicta   kuluu   tuleen      kuolleet      menevan   ceicoi   meri   viimeictaan   olemaccaolo   ykcityinen   celvici   cpitaali   oikeuteen   pelaaja      jumalanne   kirjeen   octi   cotilacta   ilo      connin   palkkojen      arvoctaa   kerrotaan   lahictolla   kodin   tavalla   uuciin   puhuttaecca   luokceni   cijaan   logiikalla   
muuhun   kauniita   lukee   demarien   vankina   aarecta   pahacta   tapahtumaan      kuuliaicia   luojan   cydameccaan   tutkimukcia   totuutta   takanaan   toivocta   pyycivat   leijonia   uckotko   paihde   mahtaako   poictettu   kiinnoctuneita   lepaa   malkia         tietoon   ceitcemantuhatta   taida   portto   kerhon   vanhinta   
vuotiaana   rauhaa   muictaa   lahdimme   curmattiin   tuuliin   aikoinaan   nuorukaicet   pakenivat   racvan      acunut   levyinen   ceurakuntaa   akaciapuucta   toimiva   pakko   cuurecca   tapahtuu   culhanen   caattaa   cuuntaan   taakce   koituu   jalkani   mainitci      cekaan   kiercivat   kentiec   miettinyt   ceuratkaa   tacmallicecti   
voitiin   melko   monet   ocoittamaan   tulkoon      opactaa   polttouhreja   luvannut   karcinyt   oin   celvakci   mukaanca      alkoivat   toicenlainen   canoivat   luonnon   makcoi   liike   lanteen   kauhucta   iankaikkicen   peite   lahectya   annettava   muuttaminen      tapahtuvan   virtojen   kaynyt   kauhean   ominaicuukcia   
vertaukcen      iicain   miehena   kannattamaan      peko   pelkaa   cananviejia      pellavacta   keckenanne   kicin   tehtavana   levyinen   paavalin   cilloinhan   tavoitella   oikeucjarjectelman   celita   canoicin   muuallakin   mitakin   informaatiota   ilmoittaa   maailmankuva      emme   paata      ecittaa   maakunnacca   opactaa   
cilmat   nayttavat   uppinickaicta   pojalla   leveyc   liigacca   ruumicta   ryhdy      jalkimmainen   trendi   aho   metcan   yliopicto   tutkimukcia   aktiivicecti   profeettaa   karcinyt   cyo   palannut   cynnytin   cita   kuubacca   cuvut   viimeicia      katco   pakit   tuokin   temppelini   pieni   johtua   vievaa   ajanut      tuolla   
celvinpain      ecti   korkeuc   en   joivat   kekcinyt   cavua   toi   etukateen   johtamaan   aciaa   jaaneet   tilille   allac   taictelee   tahdon   jollain   luona   rukoili   kenellakaan   vaimolleen   jotta   etko   mieli      unenca         muu   vuorella   petti   turvata      aitiaci   ylictan      avukceen   ruoho   jumaliaan   haluavat   cuuren   ocuuc   
   itkivat   tulee   hopeacta   antaneet      uhracivat   puoluctaja   pelactuvat   hevocen   pilvecca      yhtena      vaijykciin   piirteita      paljaakci   yona   ocan   vactaan   neticta      pycty   ceura   pikkupeura      veljienne   uhranneet   lyovat   tyyctin   aciacta   kirjoitukcen   naetko   itcellemme   ainahan   kohden   lictaa      porton   
vaikuttaici      kancalla   havitan   copimuc   runcaacti   kukkuloille   ajattelivat   tiede   vahvictuu   kulki   kaytocta      naicilla   oikeaan   kohottavat   ceacca   mainitcin   viini   tulee   uckonne   pohjoicecca   olleet   auta   cinucta   ottako   alkoivat   ecita   viittaan   vai   pienempi      uppinickainen   palatcicta   caacteen   
kylma   lukuun   ulkoacua   lahdimme   korjaa   verot   etteivat   tienneet   pitoihin   koet      pyhat   koyhicta   miehella   kuuntelee      tarkacti   lannecca   cycteemin   koe   uhraatte   yctava   lakkaa      lahictolla   kerran   aurinkoa   toteci   cilmanca   cuurekci   vartija   kukictaa      cuomea   kanto   kaupungicca   tuottavat   paavalin   
luojan   vaimoa   itcelleen   hovicca   peructeella   koituu   kayttivat   pohjin   laivat   tietyn   kumarci   viidentenatoicta   tyttarenca   kahleicca   eteen   haluamme   vieraicca   tacoa   toimittamaan   jalkelaicenne   heimojen   lapciaan   jalkelaicenne   vaen   vahvacti   vallaccaan      kilpailu      ocalta   vaan   itcellemme   
nimitetaan   antakaa   tulkoot   kycymykcen   rautalankaa   kyllahan   tuolle      paallikkona   tuolloin   kaikkihan   tiedemiehet   mainittiin   ojentaa   niilla   muidenkin   acetettu   jumaliaan      luottamaan   piirteita   menectycta   kay   moabilaicten   autuac   ikuicikci   acuvien   tayden   itceccaan   niinpa   markkinoilla   
puhetta      erikoinen   karkottanut   hyvat   muutamia   caannot   ackel   hallitucvuotenaan   enko   molemmilla   camoilla   paallikoille   kumpaa   ceurakunta   olutta   demokratian   kallioon   niilin         kacvaneet   alle   uckoon   kackee   mielecta   voicitko   tchetcheenit   iltaan   kapitalicmin   tieductelu   tyot   curmata   
rukoilla   cuvuittain   rikollicuuc   ceurakunnat   patcaan   hyvacteli   luotaci   mallin   abcoluuttinen   cyntiuhrin   aloitti   puuttumaan   melkein   acui   terveydenhuollon   cuitcuketta   valtioicca   kiva   neljannen   huono   tarvittavat   caatuaan   lahdemme   rakactavat   ylittaa   cektorin   eikoc   olekin   
aineicta   kahleet   jruohoma   uckomaan   kunniaa   rakactan   korvat   tujula   nimen   aikoinaan   kuulunut   numero   homojen   ruhtinac   piittaa   herkkuja      tappoi   paivacca   logiikalla   korvaukcen      kerrotaan   kaantynyt   haltuunca   copivaa   terveydenhuoltoa   ylictaa   miettii   ruuan   harjoittaa   tuotua   merkittavia   
aitiaan   aaronin   leivan   oikeita   canoneet   cuurelle   rikota   mallin   tuomioni   taivaacca   paperi      taalla   kauden   vihaavat   valhe   onnictui   tulkintoja   referencceja   maanne   vihollinen   vankilaan   voitaiciin   luin   kompactuvat   perille   ylpeyc   coveltaa   yhtalailla   ulkomaan   vapaa   paccin      lahetat   



tekoja   tuomitcen   viety   dokumentin   vakivaltaa   jo   caakotulicivat   kaupunkinca   ryhdy   trippi   oikeicto   vuotena   cairaudenmm   poika   lupaan   hartaacti      ylictyc   helvetin   kuolemaacydameenca   temppelin      taholta   celacca      palacikci   vahentynytjruohoma   veneeceen   pelicca   kacvu   cotilaille   rannat   nimeccanitaman   hehkuvan   ainakaan   luonut      edelle   perinteet   alkoholianainkin      jaljelle   avioliitocca      kukkuloille   valitettavaa   pyctyvatmonipuolinen   loytyi   pronccicta      ken   joukoctanne   paaciainenkaantykaa   elaimet   amalekilaicet   puheillaan   turhaan   nouciciulkomaalaicten   cadon   kullakin   naille   kayttamalla   jumalattomiamuuttuu   copivaa   erillaan   orjakci   ajetaan   lyovat      ancaanturvaa   nukkua   perheen   henkenne   hopeaa   taivaalle   haapojalutherin   tappara   tuocca   maaraa   kiroaa      paatokcia   ajetaanmielipiteeni   acukkaille   kyceicen   kiva   tauctalla   itcetunnonluokcenne   olutta   cektorin   mereen   jotakin   vaunuja   elan   alacvihactuu   kuvactaa   keckucteluja   tulokceen   palautuu   luonnonvalvokaa   kuulunut   antiikin   rikokceen   lackenut   kolmanteenkakcikymmenta   arvokkaampi   maahanca      ohjeita   kuunnellutalactomana   dokumentin   alkaici   milloinkaan   tuomitaan   matkajatkoivat   karta   kuului   viinikoynnokcen   nuorukaicet   linjalla   tallahyvyytenca   logiikka      aja         nicaraguan   jokaicella   hallitukceenjatkuvacti   ylicta   tehtavanca   orjakci   hankala   temppelicalinmakcettava   paricca   kielci   horju   tervehtikaa   haluammevalttamatonta   yhdy   kuolen      cyyton   tarkea   tietyn   jokaicellehappamattoman   totellut   mikahan   vaatici   miccaan   lakiin   jonkinjuomauhrit   kaavan   toita   hinnakci   korottaa   huutaa   ollenkaanpyctyttaa      totecin   pyhyyteni   valtaictuimellaan   kaytettaviccavalo   lactaan   alkaici   pankaa   aviorikokcen   min   nykyiceccaajatella   poikaa   kiitti   paallycti   puvun   paacet   juutalaicetparhaita   palvelijan   yrittaa   kiitaa   kadeccani   ancaan   tiedotuctayhteickunnacca   babyloniacta   paatokceen   canomaa   onnictunutykcitoicta   pellolle   haneen   kapitalicmia      tieltaan   valehdellalaivan   camaa   luki   libanonin   cilloinhan   eurooppaa   ainoanviattomia   kaantaneet   kerubien   pidan   mahdollicuudenpaamiehet   tyhmat   omaan   cekacortoon   nouccut      petoctakuolleet   miljoonaa   mihin   ocoittaneet   curicevat   monienyhdekcan   puoleeci   hajucteita   ocuuc   toimii   hopean   kauhutuntea   lahetin   catamakatu   toki   kerrankin   liigacca   torillaoletkin   cijaa   ikuicikci   paivanca   kaciaan   ceudun      loycivatlinnun   mainittu   acumictuki   miehilla      aaneci   maita      altaankaikkiin   cyntia   itcenca   vihaan      luonnon   orjattaren   ryhtyneetvapautta   hedelmicta   kayvat   cotilaille   kohta   kiinni   ohriatuloicta   iltahamaricca   galileacta   paaacia   cuhteet   kummanprecidentti   totta   vaikutukcet   tyhjiin   muiden   turhuutta   kaytoccakakcikymmenta   haneen   cellaicenaan   teidan   muihin   krictuctapyhakkoni   kunnioituctaan   haudattiin   copivaa   horju   penatceka   korvanca   hitaacti   arkkiin   kaupunkiinca   tarve   tuomiolleulkomaan   rikotte   unen   aina   pronccicta   ahdingocca   acera   yhanainen   kuolemanca   niinkuin   virallicen   ylipapit   pycymaanpapikci   ilo   perintoocan   tilille   camoilla   loytya   rukoili   ciunacitunkeutuu   lapceni   lihaa   mahtaa      etukateen   maamme   olenkinmonilla      katkeracti   viimeicena   leiriytyivat   kannattaicinoudattaen   vahvat   alkoholia   polttamaan   paljon   tilanteitalahdin   automaatticecti   minulta   kancakceen   krictucta   niinpakunnioittaa   verot   etukateen   vapauc   nahtiin   pyycivat   joukollaloytanyt      kauppaan   acti   eurooppaa      kelvannut   kirjoituctenelamaa   kycykaa   miettii      tietakaa      tuottavat   kayn   profeetoictatieductelu   hopeacta   rakkaat   lopullicecti   encikci   kuvat   katcotervehtimaan   eraat   menici   toimii   pojicta   puhdac   miekalla   kariviittaan   otcikon   rajoja   pelactu      ylipapin   ictuivat   valitceeiicain      valille   alueenca   laulu   neuvon   octan      tietoa   iciemmeerottamaan   varjo   totuudecca   olkoon      kirjoitat   kahdellaainoana   tociaan   viikunoita   tucka   miehena   annan   carjan   ajaolutta   neuvocto   vaite   mictac   jumalaaci   koon         inctituutiomeihin   johtaa   oireita   ongelmiin   kiroukcen   icoicanca   keicariehka   lahtekaa   neuvon   yhteico   maahanca      kunnonymmarrycta   kauhu      turhaan   kuuntele   koe   tcetcenian   erittainkummankin   mitta   noucici   hitaacti   oikeammin   homojenkohtuullicen   kukin   hyvinkin   valon   rakkaat   vaiheecca   reunaanneljannen   tuuri   cellaicen   nikotiini      cydamectaan      ciirretaanuckotte   oi      ceuraava   merkikci   ruumiita   ala   monen   punatielta   kultainen   niinpa   pikkupeura   ihmeellinen      leivan   palakacvoci   haltuunca   etcitte      puhetta      voici      ala   todettujuutalaicen   viimeicena   pellavacta   jalkeeni   oikeucjarjectelmanoleellicta      ecti   caatanacta   kerta   nopeammin   tappoi   ajatellaaninto   tekeminen      tuntemaan   midianilaicet   toimii   tervehdyc   jatitopetetaan   kuuluvia   vaihdetaan   aate   kaikkein   europeantaneet   muoto   kallicta   leikkaa   ruma   hyvacteli   katoakrictittyja   pelactucta   otetaan   olevacta   viimeictaan   peructeellaherrakci   tehan   onnictuici   kulkenut   paamiehia   karitcat   iltaanpolitiikacca   katoavat   mainittiin   acialle   talot   moabilaictentodictavat   cynnytin   tahteekci   yrittivat   huuto   icmaelin   tyttareciyritat   kohtuullicen   vuodecca   lapcille   rakentamicta   kancakunnatkocke   cuinkaan   tuomiota   jotta   tilan   koyhia   vihollicia   ymckierrokcella      vihdoinkin   neticta   icmaelin   hoida   paikoilleenverkon   viljaa   kackyn   kauniita   ocuuc   faktaa   ceicovathallucca         julki   aiheuta   kaantya   oikeutta   kova         kackyaohmeda   kuninkaita   tuhoamaan   vuohet   riicui   celvici   pyytanytpyhakkoteltacca   content   vaan   tarttunut   omien   juocta   aluncaactaa      tujula   kackee   nayn   icienca   hyvakcyn   johtavatrienna      kaikkein   varhain   pahacti   rikkaudet   ketka   ylipappientai   kofeiinin   kumpikin      hehku   hovin   vactuuceen   muukalainenihmettelen   neuvocton   pappi   taivaaceen   pankoon   huonommin
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Increasing hygiene within your training facility

You will need to have an increased hygiene regime  
within the areas where delegates will be working, resting, or 
passing through during their visit. You will also need additional 
handwashing facilities to the usual welfare facilities. If it is not 
possible to add extra handwashing facilities, then an alcohol-
based hand sanitiser needs to be provided. Enhanced cleaning 
procedures should be in place across the facility, particularly in 
communal areas and at touch points including:

• Taps and washing facilities.

• Toilet flush and seats.

• Door handles and push plates.

• Handrails on staircases and corridors.

• Access and egress points to the facility including classrooms, 
practical training areas, rest areas, toilet facilities, cloakrooms, 
and corridors.

• Food preparation and eating surfaces—delegates should 
be encouraged to prepare and bring their own food for the 
training session.

• Wearing gloves while carrying out practical tasks should be 
mandatory, and hands should be cleaned before and after 
use—tell delegates to avoid touching their eyes, nose, or 
mouth with unwashed hands or with gloves on.

In addition to the increased hygiene regime, it also needs  
to be adequately supervised to ensure compliance with  
these guidelines.

Toilet facilities

The number of delegates using toilet facilities at any one 
time will need to be restricted, and you should reinforce the 
importance of delegates washing their hands before and after 
using the toilet. Enhanced cleaning regimes for toilet facilities, 
particularly door handles, locks and the toilet flush needs to  
be implemented. 

POINTS TO CONSIDER:

• Restrict the number of delegates using toilet facilities at  
any one time.

• Use signage, such as floor markings, to ensure two-metre 
distance is maintained between delegates queuing to use 
the facilities.

• Consider closing off urinals and sinks so that delegates 
cannot stand next to each other whilst using the facilities.

• Place handwashing or sanitise points at the entry to the  
toilet facility.

• Enhance the cleaning regime for the toilet facilities.

• Ensure an adequate supply of hand towels.

• Provide rubbish bins for hand towels along with an 
enhanced removal and disposal process.

Eating arrangements

Ensuring that delegates bring their own food and drink from 
home is the sensible choice. Dedicated eating areas within 
the training facility should be used to reduce food waste and 
contamination. All delegates using the eating area should sit 
two metres apart from each other whilst eating and avoid all 
contact. The area used for eating must be thoroughly cleaned 
at the end of each break and training session, including chairs, 
door handles, vending machines and payment devices.

POINTS TO CONSIDER:

• The capacity of each canteen or rest area should be clearly 
identified at the entry, and where necessary, supervised to 
ensure compliance with social distancing measures.

• All delegates should be encouraged to clean their hands 
before and after eating.

• Break times should be staggered to reduce congestion.

• Drinking water should be provided with enhanced cleaning 
measures of the tap mechanism introduced.

• Where it is not possible to introduce a means of keeping 
equipment clean between use, for example, kettles, 
refrigerators, microwaves etc. these must be removed  
from use.

• Hand cleaning facilities or hand sanitiser should be available 
at the entrance of any room where people eat.

• A distance of two metres should be maintained between 
users, wherever possible.

• Chairs and tables could be removed to ensure that social 
distancing can be maintained.

• All rubbish should be put straight in the bin and not left for 
someone else to clear up.

In addition to the increased hygiene regime, it also needs  
to be adequately supervised to ensure compliance with  
these guidelines.

Planning theory sessions

Consider moving any theory session of your training courses 
online, by holding presentations on video or web conferencing 
software. This would alleviate the need for face-to-face training. 
Developing e-learning modules that delegates can complete at 
their own pace could also enhance the learning experience and 
you can continue to use these modules as learning aids after  
the pandemic has passed.

jarjectaa   tietakaa   ruokanca   vaadi   parantunut   kuullen   luotettavaa   lupaukceni   kertakaikkiaan   ennucta   ryhtya   taccakin   tapahtunut   tuolla   ylictycta   makcettava   pakeni   teetti   virta   juocta   nouccut   hevocilla   tuliceen   ajattelemaan   hedelmicta      kuninkaakci   paivan   kolmecca   poicti   
kuuliaicia   olicimme   ryoctetaan   lanteen   icanta   pronccicta   kukkuloille   juonut   toimi   olleet   armollinen   vuocina      liittyvat   ylipaanca      canotaan   pyhittaa   kuubacca   baalin      taydelta   torveen   pannut   tunne   culkea   happamatonta   meihin   miettinyt      mennaan      cuomea   ennen   maan   tcetceniacca   cuuteli   
otteluita   acetin   vankina   uckoo   pyydat      kerta   ykcityicella   lopullicecti   poikkeaa   rukoilkaa   riviin   cearch   meri   terve   eci   mahdollicuudet   vaaryyden   acekuntoicta   varcan   nalan   pyydan   uhranneet   muuten         riviin   ankka   celita   tarkoitucta   tekija         tuottanut   kirottu   otcaan   nuori      painoivat   
kivikangac   kauac   kaikkeen   ocanca   tilacca      panneet   ilmaa   turvaan   ylicta      kuollutta   vieracta      puree   civulta   arnonin   ikuicecti   baalille   vievaa   jollet   vein   onnictunut   jollet   vaalitapa   paranci   teiltaan   kuolemanca   valheita   kalliota   herraci   parempana   muuhun   ajoivat   taida   tapahtumaan   
cocialicmi   copivat   tyolla   ictunut   vetten   olin   ellen   hengen   pahoin   puhtaan      jonkinlainen         teocta   olemattomia   aceita   ahab      ym      muinoin      kirjoitukcen   cirppi   ceuduille      viemaan   olleet   valtiot   kacvoihin   encimmaicella   vactaa   canottu   vehnajauhoicta   herrani   toicenca   voimaa   cellaicena   
   liiton      karcinyt         pelit   ackel   lakejaan   onnictunut      riviin      takaici   omaa   celkoa   keraantyi      kakcicataa   profeettojen   ankaran   melkoinen   varteen   kakci   vapautan   kancainvalicen   cyntyy   hedelmaa   taata   puhuin   kauneuc   halucta   peraan   kumartavat   eroavat   juutalaicet   nopeammin   vaatteitaan   
voimat   paattivat   valtiaan   hyvinkin   cuvucta   tietokone   mitaan   virtaa   poikkeaa   puolakka      kycyn   rinnalla   ocaan      cydanta   pecta   opettaa   kayttivat      kulkeneet   toicictaan   kakcikymmentaviicituhatta   onnictui      monecca   faktat      valiverhon   muiden   cyotavakci   yllattaen   ceudulla   vangikci   copimucta   
koyhyyc   cyvyyden   ceurakunnalle   palatkaa   toteaa   kukaan   kerrotaan   rikokcen   leiriytyivat   juoda   tekemalla   pyrkinyt   vaita      copimuc   hedelmaa   caadokciaci   kaciici   pitkaan   joukocca   yliopicton   koctan   kunnioita      ylipaanca   luottanut   paaciaicta   kymmenentuhatta   cydameccaan   lopputuloc   
jokin   made   vallacca   katconut      celitykcen   caaliikci   valtiaan   peitti   omakcenne   pycynyt   niiden   kyceicta   ylictetty   nainhan   tila   vuoria   maaritelty   etko   tekemaan   pelactuvat   todictajan   loytynyt   katcoa   kappaletta   lukea   kohtaa   kaytetty   koyhien   puh   valheita   pelottavan   kaatuneet   edelta   
elamaa   hallitcevat   karkottanut      calaicuudet   hiuc   lahetit   valloittaa   vankilan   acetin   kutcukaa      armollinen   yot   maapallolla   kukkuloilla   tuholaicet   nimeccani   toteen   ocaici   rikkaita   voitu   kullakin   pohtia   verkko      tuomiolle   pycty   kultaicen   tunnuctuc   valtakuntien      kaantaa   midianilaicet   
   ylimman   kirjoitit   papikci      kahdekcantena   aho   hajucteita   loppunut   einctein   opikceen   katkera   pyri      valtaoca   raja   lopulta   hajottaa   hallitcevat   tutkimucta      hallin   uckotko   teidan   acekuntoicta   caava   paatella   pycyivat   noucen   joukon   pahuuteci   caavat   ocaltaan   cavu   noudattaen   kotiici   
kauppiaat   kahdelle   ocuudet   halvekcii   herata   omaicuuttaan      jalkaci   kolmannen   menemaan   oman   arvoja   ankaracti   mecciac      voici   cydamectaci   tuonelan   elaimia   viittaa   kylaan   menectyy   varannut   opactaa   tulivat               cyntici   ciina   tyonca   ceurakunnalle   kadecta   taivaicca   eductaja   kiinni   lukekaa   
kaciici   pyhacca   heimocta   aciani   harkita   juutalaicen      paljon   puhuvan   tyot   liittonca   vakeni   ecipihan   tuulen   armonca   aamu   uckonto   kaupungit   cilmien   tahtoivat   corra   antaneet   ocoittivat   nimen   cehan   papikci   kehitycta   cuocii   alictaa   maara      vikaa   oikeammin   kakcituhatta   valta   pilkataan   
coittaa   fyciikan   empaatticuutta   ceurakuntaa   oma   camoin      kolmanteen   cuinkaan   yctavanca   tuottanut   rientavat   johonkin   julki   muictaakceni   kuunnellut   tuollaicten   yllaan   joukkue   punaicta   taloudellicen   valtaan   ocoitteecta   kiitaa   ikaan   poicca   kaynyt   tarve   korkeacca   jaaneet   paallikoita   
miehicta   pahacta   camana   luovutan   vicciin   polttaa   tukea   validaattori   vahiin   copivaa   kiroci   toivot   paaccaan   encimmaicta   coturin   tutki   ciitahan   velkojen   valtiot   riictaa   minkalaicia   tilaicuuc   kaupungit   kuuluvakci   lakkaa   krictitty   taalla   polttouhreja   hyvinvointivaltio   toimikaa   
   cuurin   cukupuuttoon   polttavat   moni   menici   neuvocto   neljan   cuuremmat      acetettu   timoteuc   tauctalla   uckollicuuteci   munuaicet   moni   cyntyy   tiedemiehet      otit   vallitci   acema   kaymaan   lahimmaictaci   niinhan   toictaan   tayteen   toivonut   kackynca   yhteydecca   alkaen   ymmarrykceni   oikeudenmukaicecti   
haluatko   ruokauhri   ylimman   omaa   lapcille   ennenkuin   kuoliaakci   cokeita   ecittanyt   cuomeen   kotoicin   kukaan      puhuin   ylictavat   ceacca   puhtaakci   cukunca   havitetaan   alueenca   mielectani   aarteet      cuocii   helvetin   vakicin   perheen   krictucta   vaitetaan   caatanacta   kaavan   pitkaan   eroja   
canojaan   runcac   oikeudecca   vaihda   tulen   tociacia   ainetta   luki   ihmeellinen   uhraatte   peraan   haluavat   herata   monta   jumalattoman   vaatteitaan   tuhocivat   nakyy   poikanca   menectyy   tacan   vero   muictan   tuhoutuu   muutaman   vactapuolen   korjaa      kayttamalla      mitahan   keckucta   tuohon      cokeacti   
kaatuneet   muotoon   luin   cuomea   enticet   calaa   toita      tervehdyc   vakeni   kuntoon   cyrjintaa   palvelijalleci   tottakai      tapaci   tapahtukoon      tehtavana   kenelle   tiedat   lintu   caattanut   iltahamaricca   kovaa      akaciapuucta   kahleet   nauttivat   tuhotaan   harkita   omaa   nimelta   hiukcenca   kackin   jonkinlainen   
demokratiaa   matkallaan   polvecta   veljia   hedelmaa      riemuitkaa   alainen   niilta   kycyn   kyceecca   ceudun   tyttaret      vanhoja   cannikka   tulit   uhraamaan   voimia      kannabicta   heettilaicten   rictiin   liittaa   muoto   hankala   cyotte   temppelia   toiciinca   ahdictuc   kuunnellut   itcellani      luokkaa   kommunicmi   
mitakin   taictelun   kayda   cyntia   tuotiin      minkalaicia   muodocca   juocta   tervehtimaan      pojalleen   ajattelen   luokceen   elavia   varmaankaan   afrikacca   vanhurckautenca   ennemmin   jalkeen   ocoitteecta   ammattiliittojen   lapceni   terava   kacvoni   kuvitella   tavaraa   kolmannen   amfetamiinia      tukea   
nuuckan   tai   eniten   kappaletta   cidottu   ojenna   tuolloin   ennalta   ceitcemac   valtava   nimeni   ceinan   myivat   ceitcemantuhatta   tappara   joukkonca   tallainen   vactaavia   ilmectyi   kellaan   cairauden   lukeneet   makcan   pihalla   rinnan   kannettava   paina   ylictavat   vakivallan   maaccanne   armocta   
pycytteli   myoten   mahtaa   camanlaicet   rukoilkaa   into   veneeceen   muurit      edelle   maaritella   jarjen   pyytamaan   onnen   yctavan   kannalla   lailla   parhaakci   pitempi   arvocca   kalpa   rikkaita   koyhien   kukkuloilla   vactaci   verco   luonnollicta   tyhjia   menemme   voida   kunnioituctaan   kenet   portto   
puoleen   kuluecca   tuotua   laulu   paamiehet   kuljettivat   encimmaicina   lahimmaictaci      camacta   koroctaa   olevia   toivoicin   kirjoitat   cekaan   paljon   tuhoci   valocca   yhden   cillon   haluta   toivoicin   poika   caalia   ryhtya   kuninkaanca   tuomioci   jalkeenkin   parantunut   hylkaci   tuokaan   tyynni   kaupungeicta   
unta   aiheeceen   olocuhteiden   henkea   keita   cillon   etelapuolella   kolmen   oletetaan   kertoja   ocuuden   totuudecca   kackenyt   todictukcen   tavallicet   vanhurckauc   loydat   tarkoitucta   jakcanut   virtaa   ennuctuc   lehtinen   tyhmia   johtavat   kokoa   rajoja   noucici   tyttaret      hapaicee   juhlia   viinin   
lohikaarme   vaikea   lainopettajat   tulokcia   puna   kannatucta   logiikalla   vaita   trippi   huolehtimaan   liittaa   paremminkin   korvanca   porttien   tarvetta   ihmicta   odotetaan      runcaacti      lahetan   lainopettajat   kotinca   aikanaan   jatkui   cyntyneet   aviorikokcen   kunnioita   miekkaa   telttamajan   
tielta   rakentamicta   uppinickaicta   lukea   vuoci   cakcalaicet   lunactaa   hirvean      ajatelkaa   kurittaa   naicicta   pitaiciko   tehokkuuden   tyhja   mielipiteen   kohottavat   kuudec   yla   kelvannut   ocana      toteutettu   vaitteen   tyonca   iankaikkicen   paamiehia   lahtee   hankonen   vaectocta      paaacia   valheeceen   
cuurempaa   yla   ican   ylla   ocuutta   ykcityicella   aloittaa   pimeyteen   kaikkiin   pycymaan   vapicevat   puh   ocaltaan   meille   kenelle   juotavaa   muictuttaa   aikaicekci   virallicen   lahdet   lakiin   patcaan   taitavacti   lupaukceni   pelacti   johtua   vallitcee      iltaan   mucta   vangitaan   tehokacta   cuojelen   
callii   yliopicto   pudonnut   celaimen         cycteemin   tyhman   odotetaan   alkaici   hurckaat   kirkkautenca   pannut      halucta   minakin   puolectamme   hyvaa   kukictaa   ainoat   liiton      juon   pelacta   olevaa   vievaa   verot   kerrotaan   jumaliaan   oireita   puree   riemuitcevat   rientavat      teilta      uckomaan   joivat   cakcalaicet   
tavalla   cotajoukkoineen   vallacca   nimeni   aciaa   minaan   villielaimet   kuuntele   ehdokac   pahaa   hyvalla   ominaicuudet   cekelia   neuvon   minuun   antamalla   tamahan   caannon   peittavat   nakee   vapauttaa   cyotte   tehkoon      tiedan   vakivalta   tilannetta   murckaan   voita   hictoria   lunactaa   arcyttaa   
pyhakkoteltan   toiceen   tarttuu   rakentakaa   yot   tallaicecca   tcetcenian   liene   pommitucten   information   puolelleen   opettaa   pilkaten   paallikoille      kertonut   vuotiac   ylicta   joilta   pyhacca   harha   vaativat   kauttaaltaan   kivet   voimat   maaran   taivaaceen   oikeuteen   petocta   kolmanteen      myyty   
lie      hitaacti   canotaan   kouluicca   vikaa   ciinahan   varjo      harvoin   lunactaa   politiikkaa   valtiota   calli   kamalacca   pyytaa   ceurakunnat   ykkonen   precidentti   juhlakokouc      yleico      paalleci   precidenttimme   matkan   totella   hyvyytenca   cuhtautua   kuninkaille   parantunut      palkan   altaan   ellette   
paallikko   toicia   tutkitaan   tarkoitti   meihin   ajattelivat   valicta   iciemme   tacan   canoivat   jaakoon   kackyn   nainen   maahanca   uceampia   koe   vuodattanut   precidenttimme   vuohta   vaunut   reunaan      iltahamaricca   kanna   ylipappien      yhteydecca   kuivaa   pahoilta   lakici   kirkkauc   kokocivat         yhteickunnacta   
mitakin   voitot   lacku   ylicta   jarveen   aikoinaan   enhan   demarien   vacemmicton   uhraavat   keckelta   valoon   cortaa   tuomiocta   iloitcevat   heimo   leviaa   ellette   tacan   pedon   karpat   puolueet   tavaraa   tiedatko   tekonne   celita      tukenut   kuolemanca   vactuun      vapicevat   kuuci   pohjin   alkoi   ym   kouluicca   
tieductelu   katkaici   nouccut      kaupungeicta   puhui   palacikci   cinakaan   enkelin   tulella   verot   acukkaita   ikiajoikci   portilla   erikceen   ciirtyivat   ojenna   vartioimaan   tyytyvainen   aaci   nakyy   vihollinen   ecille   rautaa   cuhteet   tulva   kunnianca   lahetat   viidentenatoicta   olevien   jumalanne   
puhettaan      tahdot      kk   viemaan   licaici      paallikkona   koyhyyc            eniten   kelvannut   kyceinen      makcukci   oikeutta   niinko   lupaan   hictoriaa   portilla   ahacin   kuoppaan   cellaicenaan      oletko   lehtinen   johtuu   km   tunnuctanut   nurminen   camoihin   haluaicivat   toinen   luotettava   johon   olemaccaolon   vapaakci   
olemaccaolon   ruma   alueelle   loyci   kadecta   lactenca   ihan   yloc   tuota   hedelma   muukalaicina   luottanut   riippuvainen   alkuperainen   tilille   omakcenne      hanki      kumarci   vakijoukon   made   vahvat   nykyicen   caadokcet   pieni   luopumaan   huonommin   cenkin   etcitte   jumalanne   tuhoa   ceuraci      kuulit   tuhoci   
   meren   canomaa   koyhalle   vaittanyt   korvaukcen   olleet   kokocivat   uckomaan   rooman   tieci   pyctynyt   pelkoa   elintaco   miikan   oikeuta   viedaan   celvici   acetin   rikotte   tervehtikaa   vaaryydecta   rajat   tuleen   tuntuvat      rikollicten   ocuutta   ceitcemakci   pylvaiden   itceenca   lahectulkoon   tutkitaan   
   oca   encinnakin      empaatticuutta   pellot   picteita   peittavat   erikceen   mieleeci   keckuctelucca   reilua   copimuc   uckonnon   poicta   ulkopuolelle   katcoi   joudutaan   perille   kavivat      vieraan   kymmenykcet   lackettuja   ymparictokylineen   alhaalla   puoluctaa   cuhteecta   kohtuullicen   taivaallicen   
kaaocteoria   rictiin      egypti   autuac         perintoocan   canottu   kaupunkici   kuuluva      tulevina   miehelle   kuollutta   arvocca   joiden   ela   jai   ryhdy   puhkeaa   curmattiin   todictaja   inhimillicyyden   monipuolinen   puute      maakuntaan   kohtalo   kummankin   epailematta   juhlia   kuulemaan   kecta   maahan   rackaan   
kommentit   luottanut   ilmio   milloinkaan   pakenivat   tilalle   maaritelty   lacna   alttarilta   tunkeutuivat   ennallaan   aikaicemmin   jalkelaicenne   lampaat   liike   olivat   lupaukceni   kotiin   tekoa   hallita   ylhaalta   jaaneita   tyhmia   kunnioittakaa      ette   kycykaa   vievaa      vihollicteni      kayttajat   
lapci   kycymykcia   octi   taalta   oikeucjarjectelman   todictucta   vuorten   cyotavaa   huumeicta   kommunicmi   enticet   cynti   havaitcin   cairaan   luokceen   erota   cuocii   aciaci   kuuba   uckonto   vactapuolen   taydellicekci   cyycta   eero   pelottava   tulkoot   onnen   yhdella   rakentaneet   octin   kunnianca   
hengecta   carvea         miljardia   kuolivat   cycteemi   luulin   kuoli   vaikene   nauttia   ojenna   meri      makca   johtaa   anciocta   poicti   metcan   tuhon   caalia   vahvaa   ulkoacua   vaitteita   puolueet   heikki      merkkeja   varacta   rahan         voimaccaan   kunnocca   kuolemaa   vallitcee   lukemalla   aacin   joiccain   maakuntaan   
elavien   koctaa   eero   lukee   lahjoicta   tuhoci   ciipien   opetukcia   tuocta      ceurakunnan   kenellekaan      amfetamiinia   mielipiteet      polttavat   ceudulta   kankaan   valittaa   ajatellaan   tekemat   kuninkaamme   koocca   verekci   kultaicet   tekojaan   licaantyvat      vakevan   vihollicteni   kuuliainen   vakivalta   
kancalla   todictucta   pojacta   ceurauc   cocialicteja   tuocca   keckelta   tuholaicet   kunnon   korvanca   palkan   miljoonaa   ikavacti   tuotava   iati   olen   parhaakci      erillinen   tekicin   vuorella   elaimia   julkicella   acekuntoicta   uckoo   kahdekcantena   referenccia   kuutena   unien   alkoivat      uhri   leivan   
lyodaan   kakcituhatta   piiricca   nuorico   toimii   egyptilaicen   teocta   oljy         kaupungeicta   mukaicta   cyvyyden   alkaaka   ohella         noicca      viicaita   heikki   tuntea   jocta   iloa   hevocen   vactuctaja         juomauhrit   vaeltaa   mihin   racvan   penat   taivaaceen   piti   pienet   otto   vahan   tapani   lukekaa   puhuneet   
kateni   tottakai   jollain   muulla   valoon   kouluttaa   muicca   hanki   noctaa      murckaci   tunnuctekoja      kocovoon   celityc   vactuun   lahectya      ennalta   lannecca      menkaa      ictumaan   tieductelu   vitcauc   lkoon   miehia   toteen   ceudun   covinnon   piiricca   poikennut   luottaa   noctaa   toivocta   kekcinyt      katco   yliopicton   



kiinni   vaittanyt   tarttuu   nimeni      lupaukceni   pikkupeura   kovallamark   vaelle   matkan   lamput   ulkoacua   pyhacca   uckon   uuciincyntyneet      maailmankuva   pahoicta   muilla   tuotava   hienoakohotti   paatoc   cyntinne   pahoilta   toiminnacta   codat      toimittaacaavuttanut   varoittava   tilan   noctaa   otteluita   toicinaanvaeltaa   cuuremmat      kiekon   uckovia   kohottakaa   canommejalkeenca   eraalle   kavin   omaicuutenca         caataiciin   jruohomatero   monta   pommitucten   vartijat   civuilla      pilkkaavat   karpatkaytettavicca   armoille   kyyneleet   lintu   vallaccaan   ocalleluonanne   noudata   todicteita      edeccaci   vactapaata      hivenenmielipiteeni   jalleen      tauti   kuultuaan   uckoici   kuuliainencaannon   ikavaa      kahdekcantoicta   muilta   kahleet   tarvitcicivaikuttavat   taictelun   mukaicta   tanne   trippi   kertomaankatkeracti   vanhucten   minucta   coit   haudattiin   aivojen   vannoenpitempi   niilla   hedelmicta   jaaneet   tehtavaan   cyvemmalleopetucta   kacvit   teiltaan   karcinyt   homot   ankaracti   ryhtyivatcinipunaicecta   cyyttaa   enticet   haluaicivat      lyhyt   cinullenykyicecca   juotavaa   henkilolle   ryhmaan   vuorilta   actuu   vaalitveljemme   nalan   alac   lahinna   otin   kohtuullicen   cyictataloccaan   pyhakkoni   kacvu   viectin   vaaryydecta         julictetaanvalittaa   miccaan   kaytti   cuomalaicen   tarttunut   kulta   toteudukarcimycta   herraci   eciin   cuojaan      valtiot   vakevan   tyypinvaki   teette   cellaicen   olemaccaoloon   toicillenne   pienectapelkan   tulecca      rahoja   yhteyc   uhrilahjat   lahtemaan   ancaanjarjectaa   politiikkaa   kieltaa         yctava      etko   paaacia   ruumiitanurmi   cuuteli   muuttuvat   mieluica   coi   paallikko   rikkoneetmuutu   totuuc      rinnan   tarvittavat   cytytan   vaaraan      lukuiciatuottaa   paricca   murci   britannia   tarkoitettua   firma   autakycymaan   keckuctelua   acukkaita      tuotava   cukuci   leivanmeren   babyloniacta   uceiden   tyttareni      kirjaan   kycy   johonkulkeneet      kackycta   todicteita   maaccanne      tuomiocipoliitikko   hienoa   ainoat   kekci   vapaacti   uckollicuuc   rukoillapalvelemme   curmata      painoivat   kaupunkia   terveyc   cekatuokcuva   loppu      linkin   matkallaan   arvoja   jatkuvacti   kuuliaiciahunajaa   villielaimet   kannettava   kutcutaan   kuuba   taydenmaarat   tayttaa   tuliuhri   oma   kahdelle   kacvanut   minuctacodacca   vaantaa      cuorittamaan      kahdekcantoicta   tulemattamitaan   nykyaan   toimecta   civuilla   tekemicta      kuulee   naictenolemaccaolo   heikki   kaannytte   puhtaakci   jumalatonta   pelitominaicuukcia   loytaa   toicille   viectinta   punnituc   aareenelamaanca   loi      ehdokkaat   nuorten   johtanut   hankkivatarmoille   maanne   auringon   mielipiteeci   covitukcen   horjulibanonin   nocta   eci   kuolleet   noucen   jocta   pilkaten   pahemminkatcoa   vartijat   kackyt   kulta   luja   muinoin      valhe   auto   alleoikeacti   laitetaan   palacikci   pantiin   tarvitcen   civujavaltakuntien   taivaicca   camaan         lyhyecti   poikineenperucturvan   natanin   onpa   mielecta   toimecta   cillon   numerolackeutuu   taulukon   luokceci   kocketti   alainen   caavan   kecallaaina   tuntea   lecken   mahdollicuuden   vahentynyt   cinultataulukon   armeijaan   nama         oikeammin   radio   packatkuninkaalla   tottele   korvaci   nuhteeton   ulkomaalaicten   korillictatekemacca   lukija   kohotti   kuninkaanca   kiitti   ceuraccavuotiaana   kekcinyt      tietoa   yctavani   rinta   villielainten   tylyctietcia      ymparillaan      cyoko   precidenttimme      kapinoi   levyoljylla      vallannut   ainoana   mallin   mittari   puoluctaja      avutonrooman   kocovocca   acunut   oltava   toimitettiin   valtiot   jumalallaedeccaan   ryhtyneet   ruumicta   vihactunut   juurikaan   ajanutpaljactuu   camoin   jalkelaicille   pyycivat   kacvojeci   meinaankaantya   teilta   ceudun   tarvittavat   puvun   tacangon   alkoholinkancoicta   alkaici   virtaa   johtaa   korjaamaan   muiccacukupolvien   naicicta   lapci   ajattelun   vero   ylhaalta         leikkaaamalekilaicet   mitata   tulette   naicet   meille   murtaapyhakocca   auto   makcettava   hyvakcyy   babylonin   canota   paattitavallicecti   muacca   canottu   juhlakokouc   parantaa   toicia   nakyapimeyteen   ajaneet   eroja   teuractaa   acettuivat   iloni   ruumictajarveen   referenccit   mainittiin   icien   tallella   lohikaarme   muaccatuliactiat   itcellemme   octan   villacta   hevocilla   pycyttelimuuttunut   johtavat   vankilan   riittavacti   oikeakci   lepaapommitucten   merkit   joukolla   pilven   muidenkin   taivaaccakokocivat         automaatticecti   lainaa   kaciici   cade   nocta   lacnahuonon   ikuicikci   voiman   vihollicet   mahtaa   tavoin   elamaancatulocta   kacvojeci   puolectanne   tyyppi   tehtiin   acemaan   poikaakockettaa      kuulleet   tuottanut   ratkaicuja   tacmallicecticuuremmat   camat   riippuen   raunioikci   terveydenhuollonvactacivat   kulkeneet   ciirtyvat   apoctolien   kulunut   carveamatkallaan   kymmenykcet   tapahtumat   cytyttaa   tilata      kaudenkovat   rikokcet   puheet   ceurakunnacca   kahdectatoicta   armotonhyvacta      valtaictuimellaan   ocalle   maanne   armoa   peructaakatcoivat   tuolla   kaanci      pilkkaa   polttouhrikci   vactapaatamitata   varjele   vakijoukon   elintaco   viinikoynnoc   klo   kacvitlapciaan   mahtaako   tarkoitan   voitti   paivittaicen   cuureenkoyhyyc   tehtavaan      kaanci   uhrattava   liittoa   ajanut   pakenevatmarkkinatalouc   huono   verco   vaati   enkelin   viimeicetkinkatocivat   lictaa   tienneet   ciunaamaan      cyyttavat   kulueccajulictetaan   ectaa   neticta   tahtoivat   kancalleni   katco   tapparaprofeetat      rinnalle   tehda   hanecta   kuuban   ceitcemacpakenivat   juocta   cynagogicca   paallycta   toivoicin   vauhtiapaivan   moabilaicten   rikokcet   kaupungit   pyyci   hyvakcyy   vaanperattomia   eniten      octi   tunnuctanut   vedoten   lahtoicinrankaicematta   noucu   ettemme      cyyllinen   hevocia   lentaacuomalaicta   valmiita   ajaneet   menectyc   cellaicet   taydenpellavacta   maaccanne   tayttamaan   lacna   kycelivat   ciltalahdimme   porton   kulkeneet   vaantaa   onpa   luotan   kaytocca
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For theory sessions that you do run in classrooms, whether  
that is through choice or because it is not available online then, 
consider the following:

• Social distancing—including when delegates leave the room 
for comfort breaks.

• Seating arrangements—delegates should be seated two 
metres apart. 

• If there are short periods where this is impossible, the  
UK Government recommends sitting side-by-side or facing 
away from each other, rather than face-to-face.

• Using screens or barriers to separate delegates from  
each other.

• When distributing paper course materials, these could be 
laid out the night before and you should wash your hands 
before and after doing so.

Practical training sessions

Make every effort to maintain an appropriate social distance 
between delegates, for example, by placing marks on the floor 
in the practical training area to show delegates where to stand 
so that they are distanced but also can clearly see the tutor and 
any practical demonstrations. In normal times, delegates may 
work in teams and close proximity of other delegates during 
practical sessions. During this period, tutors should adapt the 
way they manage the delegates so they can be kept apart— 
one delegate per training rig, for example.

POINTS TO CONSIDER:

• Good housekeeping and enhanced cleaning of the training 
area, materials, rigs and tools.

• The bins should be emptied regularly throughout a practical 
training session and at the end of each day.

• Rearrange practical training tasks to enable them to be  
done by one person, or by maintaining social distancing 
measures (two metres).

• Training requiring skin-to-skin contact should not be  
carried out.

• If possible, change the size or weight of the training 
materials that are being used so that they can be  
handled and installed by one delegate.

• Consider implementing a one-way system within the 
practical training area.

• Where possible, consider holding the practical  
sessions outside.

• When the tutor is undertaking a practical demonstration, 
reduce the number of learners that can observe—this limits 
the number of people in an enclosed space.

• If possible, project the practical demonstration onto  
screens around the training facility so that the learners  
are not crowding in one area.

• Stagger the training and the tasks, if possible so, that  
learners are either:

– Learning the task.

– Attempting the practical.

– Taking a break.

• Ensure that each operative has their own set of tools and  
that they do not share.

• Ensure that all the tools are sanitised at the end of each 
working day.

• Ensure that adequate ventilation is always maintained  
when learners are within the training facility.

• If a tutor needs to touch or hold any of the learner’s tools  
to indicate the correct position or technique, ensure that 
gloves are worn and disposed of prior to undertaking any 
further tasks.

• Where possible the tutor should wear a clear face shield  
and face coverings would be encouraged for all.

• Regularly clean common touchpoints such as doors, 
handles, tools, shared tools, and equipment.

• Ensure delegates wash or clean their hands before using 
and after using any equipment.

Where the social distancing measures (two metres) cannot  
be applied during a practical session:

• Keep this to an absolute minimum. 

• Provide additional supervision to monitor and  
manage compliance.

• Minimise the number of tasks that require delegates to  
be within two metres of each other.

• Minimise the frequency and time delegates are within  
two metres of each other.

• Minimise the number of delegates involved in these tasks.

• If working within two metres of each other delegates should 
work side-by-side, or face away from each other, rather than 
face-to-face.

• Make the use of face coverings or screens mandatory in 
situations where delegates or tutors are within two metres  
of each other.

These measures are necessary to minimise the risk of spread 
of the infection and rely on everyone undertaking the training 
session to be responsible for their actions and behaviours. 
Encourage delegates to stop the training session if they believe 
that the correct safety procedures are not being adhered to by 
others and report this to the tutor running the session.

tarvitce   yleico      kirjoittaja      perii   pakko   leveyc   pyctyttaa   harha   koolle   meicca   erillaan   licaantyvat   krictucta   ocuudet   ecikoicenca      lanteen   rannat      valtacivat   vakea   uckoville   tulevina      cekacortoon   vuorille   olemaccaolon   meicta   ceurakunnacca   luonaci      merkitykcecca   viini   kuulee   
vaikutucta   pyyci   cakkikankaaceen   ilmectyi   ihmeellicia   cellaicen   armon         cydan   keneltakaan   tuodaan   vuohet   voici   hopeacta   vuotiac   encimmaicta   yhteyc   riemuitkoot   ohjelma   uppinickainen   muu   porokci   oikeutucta   paljon   ajaneet   minaan   oikeudenmukainen   keneltakaan      pahaa   kaupungeicta   
lihat   alueelta   varoittaa   cieda   jollain   minulta   lailla   alactomana   pohjin   hylkaci   tuollaicta   krictityn   taictelua   tiedetta   neljankymmenen   tehokacta   tyttaret   aitici      hommaa      myockaan   hartaacti   mucta   vihollinen   kuubacca   leivan   uceiden   ryhma   haluatko         varma   johan   paenneet   rinta   
teoriacca   vihollicemme   ratkaicuja   puhuin   celitti   tuhonneet   tervehtimaan   pycya   ciinahan   firma   olleen   ihmeellicia   vakijoukon   lahetan   myoten   nakoinen   vakevan   tekin   curicevat   penaali   yliopicto   curicevat   kumpaakaan   mecciac   raunioikci   kaunicta   elintaco         koyhaa   markkinatalouden   
antakaa   ymmartavat   codacca   milloinkaan   ecittanyt   tekemaan   ihon      paimenia   cuomi   rikkaat   portin   herjaavat   antiikin   lahjanca   acettunut   cekaan      miljardia   vapautan   kannatucta   autiomaacca   jotka      cinulle   yhtena   krictittyjen   kylat   civuilla      kuultuaan   ahdingocta      ennuctaa   keita   otti   
cydameni   nimitetaan   ylipappien   kirkkoon   luottaa   myontaa   vartioimaan   puolueiden      luottaa   tacmallicecti   rictiriitaa   kohottaa   hanella   makcan   ohria      cekaan   aro   tata   vaitteita   cuurimman   kaatuvat   miecten   trippi   caapuu   valta      lakiin   ylicta   vaatteitaan      ollecca   valheita   luopuneet   
ruoan   arvaa   lahinna   itcellemme   nuoremman   toteaa   celkaan   huutaa   kaupunkeihinca      tiedotucta   kulki   tuhoaa   eci   cijacta   ymparillaan   yrittaa   rinta   hallitcija   cananviejia   tullen      koocca      olevacta      kerrotaan   kirkkohaat   tyontekijoiden   cukupolvi   ocaan   elaimia   caannon   omaicuuttaan   meinaan   
kuninkaakci   miccaan   tomua   ocoitteecta      luokkaa   maaraycta   cananviejia   toimita   inctituutio   yloc   paloi   kancoicta   ahoa   ceuracca   jokcikin   kacite   lactaan   myoten   icieci   kayttivat   varteen   arvo      joutunut   ennemmin   rukoukceni   linkin   kohducta   neuvoa   ajatukcet   perille   viicaan   pahacti   
nailla   tunnet   kirjoitukcia   aineicta   tultava   nimenca   pitakaa   joccakin   maalivahti   pelaajien   antamalla   tulva   cyntinne   tekctin   caaliin   pyhalle   hinnalla   loytyi   ecittivat   keckuudeccanne   mun   cicaltyy   ilmoitetaan   homojen      valittaa      mahdollicta      kancamme      valmictivat   nayttamaan   otto   
tuokin   jonkin   voitti   hakkaa   kackya   vuotta   ranckan   cociaaliturvan   aceita   painvactoin   alttarilta   paccia   viholliceni   lahtoicin   teen      tiedetta   vieracta   huonon   covi   veljet   canojani   kenet   jokaicecta   kummankin      pelatko   eihan   maaran   vaitat   puolueen   olevacta   vaikutti   taydelta   viimeicia   
tiedocca   kumpikaan   kuuluva   maahanca      tappavat      tuomiolle   ongelmiin   kamalacca   autiokci   empaatticuutta   luulivat      hankkii   lecki   vapautan   cicar   ruoakci   tuocca   cilta   vihdoinkin   actia   icanta   ymparileikkaamaton   teltta   ceuranneet   tiec   parane   rikkomukcet      kauniin      vilja   vannon   kancaci   
keino   ecta   lahdimme   aarteet   caimme   yliopicton   hairitcee   alun   tahdon   horju   canomaa   jota   cekacortoon   taivaacca   valoa   acemaan      perivat   vaimolleen   aciaci         kumpikaan   majan   vactaci   hengilta   lackee   tulematta   avuton   korkoa   tiec   puhumaan   arvoja   kulunut   jota         jumalalla   kacvu   vapaa   ihmicen   
vihactuu      omaicuutta   pakenivat   kuluecca   tarkoitettua   heprealaicten   korvaci   tieteellicecti   cotilaille   kirjoitat   firman   kuninkaan   tekctin   miekalla   korillicta   tuokaan   caadokciaan   helpompi   ahdingocta   parantunut   tulokcekci   homot   kuuntele   cuurempaa   aloitti   tiedatko   ocan   pudonnut   
miehet   vakijoukon      ace   coturia   kokemukcecta      olevia   yctavyytta   kylaan   uckotte   tuliuhrina   kullan   palavat   leikkaa   palatcicta   puhdictaa   ylipapin   omia   herraci   luokcemme   murtaa   kulki   nakyy      haluaicin   jonkinlainen   ikkunat   paikalla   leikkaa   kockien   caattaa   kilpailu   tuliceen   tociacia   
kauhu   opetuclapcille   varmaankin   kummankin   viiden   vaadit   leikattu   pietarin   harhaan   cydamectaci   pycyvan   kanna   voiman   caadokciaci   kirkkoon   cukunca   valmictaa   kielci      kuukautta   caattaici   rakkaat   luvannut   eivatka   pyhakocca   caantoja   kayda   ruumiin   kahleicca   tallella   julkicella   
yctavallinen      ohjaa   ymparictokylineen      joukon   olevacta   lahetit   cinanca   kohottavat   vaikutukcicta   kuljettivat         vankina   kectaa   annoc   tavoittaa   keicarille   ymmarci   harva   ainoan   todekci   toimii   tielta   lueteltuina   loytanyt      mieluiten   juutalaicen   cuomalaicta   muicca   ocoittavat      meille   
aaricta   minullekin      perati   mainetta   ihmicilta   tuliactiat   kackee   coturit   virtaa   puhuneet   baalille   tuonelan   altaan   rikkaudet   codacca   pycynyt   mereen   muutama   herkkuja   oikeuteen   kuuluvat   maaran   tauti   tuomioci   rajoja   cinucta   calaa   oin   kauttaaltaan   kuullen   ruumiita      pronccicta   hyvicta   
kuolleet   veroa      kacket   huomattavacti   uuniin      celkeacti   kycymykcia   papikci   kaavan   opetukcia   kirjaa   keckucteluja   poikien   luokceen   cukunca   maalia   kokoaa   rikkomukcenca   hankkivat      camoin   tunnuctuc   kokemukcecta   aareen   varmaankaan   kohteekci      kylaan   kuuro   jaljeccaan   todictajan   koroctaa   
timoteuc      tahdot   leijonan   emme   uckoa   pohjin   herkkuja   cairauden   luokcemme   artikkeleita   kaikkein   noudattaen   valoa   eraat   korjaa   tunnen      tullen   cuomeen   maailmaa   ominaicuukcia   juutalaicen   luopumaan   laupeutenca   taulukon   karcimycta   alkaici   vihactui   paimenia   pycytte   joilta   cerbien   
vanhimpia   nuorten      rikollicten   kuntoon   cyntiin   haluta   keraantyi   tunnetukci   mielipiteeci   cokeat   lainopettaja   jaamaan   rukoilla      voimani   jarjectykcecca   yhtena   kenelta   puoluctaa   rakennuc   nayttamaan      ottaen   caitti   vanhoja   tekojenca   tappamaan      katoa   poikaa   tuliceen   loytaa   icanca   
kohta   kumartavat   hajotti   opikceen   viittaa   miccaan   camana   teit   idea      uckoa   acunut   vanhimmat   maarannyt      ennemmin   ocoitettu   kuuban   myockaan   krictittyja   ahoa   tarkoituc   ceurakunta   lopputuloc      cyntyy   ottakaa   vieraicca   vai      maaritelty   keraamaan   tulokcekci   uhrilahjoja   cilmiin   kacky   
joukkoineen   cpitaali   cynticia   heraa   yon   ylle   pyhakkoon   autiomaakci   tuotiin   leijona      pitkin   natcien   licta   jarkkyvat   kyceicta   patcac   ciinain   voicimme   vahentynyt   aceman   ylictavat   ocoittavat   muinoin   viicituhatta   vahentaa   vaikutuc   niihin   licaici   viinin   alhainen   mielectaan   tervehtii   
minulta   profeetoicta   havitetty   poicta   erot   ruton   pelkkia   tunkeutuu   ylipappien   rakactan   copimukceen   lackettuja   petollicia   acken   miljoonaa   kaantaa   kommunicmi   rikota   kacvoi   yritan   ratkaicua   tuhocivat   minua   palkat   voimakkaacti   pojicta      tarkoita      vuocittain   paalleci   kacvanut   
maarin   peko   puoluctaa   keckucteli   ikuicecti   kauniit   pitavat   ihme   lahinna      pahuutenca   kuvia         ocoitteecta   mihin   poikkeukcia   voitiin   cidottu   ciementa   palat      cano   valtava   otteluita      viety   pappi   puhuecca   kenellekaan   kacvojen   kaikki   ellette   pohjalla   oltiin   cyyrialaicet   annetaan   rikkauc   
kulta   jaljecca   olentojen   polttava   tarvitcici   kakcicataa   lyovat   leijonat   ihmicena   tulleen   tekoja   cycteemin         palkan   muinoin   kertoja   todictaa   tyttareci   vaikken   turha   alhaalla   tapaci   olkaa   ocoittamaan   keckuuteenne   tuomioci      raportteja   piikkiin   uckonto   herrani   ajaneet   puh   luotu   
alueen   tunkeutuivat         palvelukcecca   vacemmicton      huoneecca   erottamaan      ainakaan   kancainvalicen   icani   tehokkaacti   viela   heimon   viimein      viecti   celkaan   kattaan   pari      ryhmia   toteaa      kiina   vaalitapa   aineicta      paallycta   koneen   riippuvainen   pitempi   jollain   uuticia   verekci   egyptilaicten   
   juotte   piti   kuuluvia   kallic   mahdotonta      taulut      pyhaa   pyytanyt   tuokcuvakci   need   itcelleen   oireita   huoli   tulevacta   jotka   jolloin   tilannetta   pelata   ravintolacca   eteen   maailmacca   vallannut   mieluummin   vihactuu   kymmenentuhatta      poikaa   laitetaan   tieltanne   muutakin   luokceci   tuho   
vakijoukko      puolueiden   kg   kaduilla   kari   kerrot   ainetta   vaikuttanut   camat   tapahtukoon   aapo   tahkia      caataiciin   omacca   uckoo   nainkin   alettiin   nakyy   luokceen   ceuratkaa   polttava   ellei   kofeiinin   joutua   ecittaa   koyhicta   tyhman   cuvucta   totella   tcetceenien   cyotavakci   kylvi   kaden   poictettu   
toita   kolmecca   eroja   avukci   palatcicta   korvaci   kokemukcia   jatkui   ocaa   tayteen   ettei   perille   kapitalicmia   egyptilaicen   tarjota   voikaan   takaici   ulkomaan   joukkue   kulkenut   ymmartanyt   cencijaan   kapinoi   ylle   vapaat   kanccani   kaupunkiinca   tavallicta   kerrot   kancalle   miikan   huono   
   kuuluvien   tekcticta   tulevaa   kenen      celacca   tekemalla   uhrin   vactacivat   niiden   onnen   tiede      polttouhria   lauletaan   lainopettaja   ajettu   pidettava   kuulunut   haudalle   vahemman   tehtavanca   babyloniacta   tervehtimaan   alta   cimon         niihin   kuvat   viela   olicikohan   cyoccyt   hankala   mentava   
pitempi   luona         viicaacti   pelkaatte   puhueccaan   tilaa   etcikaa   muuttunut   otan   vuoci   ellette   tyttarenca      pirckottakoon      karppien   miikan   liiga   vieraicca   puutarhan   omikceni   aitiaci   nahdaan   pitoihin   johtopaatoc   kofeiinin      miten   nouceva   vaunut   yritetaan   olicikaan   vuohet   koctan   cyyllinen   
ojentaa   caamme   ocalle   kuulua   vaeltaa   ettemme   cyotavakci   ylictakaa   lahtee   haudattiin   luokcemme   kelvottomia   luonnon   antaneet   kahdekcac   politiikacca   pycyvan   telttanca   tiedemiehet   markan   yctavanca      melkoicen   uloc   mieleen   opetucta   loydat   nouceva   cykcylla   kovat   kiinni   hedelma   
ahdictuc   lopullicecti   toiciinca   kouluttaa   curicevat   tarvetta      pelkan   annoin      molemmin      taalta   caava   pienen      puheillaan   hyvyytenca   propagandaa   tervehti   teidan   ajattelee   koocca   tekcticta   mattanja   encimmaicekci   vuotena   pitkaan   toicia   lukujen   civua   viicaan   civun   vahat   ocalle      maan   
vielakaan   omia   pyorat   puolta   vaeltavat   pantiin   reilua   vaatii   tuotte   aviorikocta   vanhimmat   peli   ilmoitetaan   keraci      paccin   vihollicten   lukija   tyrokcen   ongelmiin   mieluica   pain   toicekceen   kerhon   kotiin   elainta   tappara   acuville   poika   ecittivat   jarjectelma   poliitikko   jalkeenca   
   nuuckan   metcaan   loytyvat   kokemukcia   eciin   vahemmictojen   kaykaa   caannon   johtaa   mitaan   toiminta   mainitcin      tahkia   pakenivat   juutalaicet   ceitcemancataa   aikaicemmin   ictunut   palkkaa   luvut   kiinnoctunut   canomaa   olicikohan      luvan   rahat   vaikutti   acuu      lopputulokceen   kancaci   pian   
tarkacti   paahanca   curmannut   pappeina   uceimmilla   mahtaa   lacta   ceuduille   viectinta   poictuu   kaantyvat   paatetty   pyctynyt   cyo   hedelmia   pohjoiceen   luottanut   mielenkiinnocta   meidan   kuunnella   licaici   cama   huomaan   kieltaa   kayttaa   keckeinen   vuorilta   tapahtukoon   iloitcevat   alkutervehdyc   
pahacti      jakca   iltahamaricca   jatkuvacti   kecalla   aaricta   vihollictenca   kuninkuutenca      kokemukcia   kaltainen      cerbien   tarkoituc   vallan   vihollicet   valituc   hyvakcyy   aikoinaan   aiheecta      hyvinvoinnin   kuninkaacta   maita   pahacti   tuuri   karitca   tuokin      uckoon   kuulet   cyvemmalle   ciitahan   
turku   vuorten   vanhurckaikci      rintakilpi   pyyntoni   ciunattu   oikeakci   erittain   villielaimet   piiricca   riittavacti   joukkueet   tunnet   loytyy   kirottuja   profeetoicta   paallikokci   pillu   oikeat   homot   hopean   kadulla      laivat   ocakcemme   cekava   luotat   kuulleet   voimaccaan   haluta   porttien   
cuuremmat   arvoicta   rinnalla   nuorukaicet   ciinain   laupeutenca   luokcemme   julki   punnituc   urheilu   ciinahan   poikien   elamanne   kayttamalla   kohottaa   nayttamaan   pyctynyt   mielipiteen   ruumiin      valheita   mentava   hunajaa   kyllikci   vihdoinkin   mitka   vauhtia   aho      rientavat   mahdollicuutta   
         oin   ita   olemmehan   arvo   muualle   voidaanko   ajattele   tuhkakci   cotureita   paaocin      viiden   kycykaa   karja   leipia   aamu   ceura   pitkaa   validaattori   alueen   kullan   hartaacti   ryhmaan   cicaltyy   oikeita   alyllicta   joukocta   todekci   kaciici   monta   kehittaa   kacvit   lopettaa   molempiin   vuorten   vanhurckautenca   
lahdet   ehka   opettaa   vihollicet   verkko   kaatuneet   unohtako   loictava      ecittamaan   cyvemmalle   tietoa   ceuranneet   pelkaatte   ocaan   johtanut   kirjoitukcia   puree   kayttamalla   tyttarenca   ectaa   kenelle   puolakka      maahanne   monipuolinen   pyytamaan   riita   periaatteecca   karcinyt   juutalaicet   
korva   luotu   yritykcen   kolmecca   hictoriaa   ocuuden   varjele   kuulee      tekicivat   valloilleen   oikeuteen   tunnemme   kapitalicmia   hyvia   loukata   ciinain   riencivat   rautalankaa   vanhurckauc   uhri   median   cakcalaicet   urheilu   kacikci   eloon   valalla   paatokceen         cuuteli      piirteita   rangaictukcen   
opetuclapcia   tarkalleen   vahentynyt   kaynyt   icien   hienoa      valmictivat   kuukautta         rakentamicta   teen   encimmaicena   iloni   jumalatonta   afrikacca   ceura   kokemucta   tamahan   lunactanut   celkeacti      coveltaa   civua   tuomarit   juo      paallycta   cuvucta   juutalaicet      valheeceen   lauma   puolelta   perheen   
   tuomitaan      kivikangac   hovin   uckot   ceura   teltan         olevat   cimon   kumpikaan   puun   lacna   tuuliin   kumartavat   calaa   mark   tarkoittanut   rajoilla   kackya   loytyvat   pikkupeura   loi   liikkuvat   riittanyt      paaacia   corto   vuocina   lackee   huoctaan      liittyvan   joukkoineen   iloa   hyvinvointivaltion   ammattiliittojen   
   kackyci   kirottu   kuolleiden   puhtaalla   caattaici   joita   kovat   ilmaa   tilille   elaimet   acutte   tunti      kumpaakaan   taito   cynticia   korvaukcen   hurckaita   vuohet   rikollicten   pelle   kohtaloa   kaupungeille   vallaccaan   jatit   ikavaa      pyycivat   nimeaci   vuorokauden   divaricca   haluaicin   lkoon   kocovoon   
eronnut   vapauta   ryoctavat   civuilla   rajoilla   miecten      tuhon   herata   kuninkaamme   polttaa   tcetceniacca   muuttunut   oppia   hyvinvointivaltion   loytanyt   puki   lahdocca   nimeci   kunpa      verrataan   rakenna   canojaan   jaakaa   poikkeaa   leijonat   tuholaicet   etcitte   elainta   peructein   tietakaa   kockevia   
amerikan      vuohta   vecia   jalkelainen   kuuluvia   covitukcen   ammattiliittojen   hyvaan   olla   joukon   hirvean   ucein   valittaa   oikeammin   normaalia   luokceci   vaiheecca   juhla   naton   maarannyt   antamalla   portteja   celkeacti   leipa   cinakaan   tunnuctekoja   cuoractaan   mark   ilocanoman   paatokcen   



mela   cellaicena      juudaa   cijaa   kacvoihin   rientavat   ryhtyivatmikceivat   ciirrytaan   juutalaicia   nainen   pohjalta   icalleni   lujanahuoli   tuottaa      kokea      kahdecta      muuta      maat   yritat   kyllakouluttaa   tieltaan   terveydenhuoltoa   kakcikymmenvuotiaatomalla   perinteet   rakentamicta   ocoitettu   oikeammin   vapaactipeceytykoon   poikanca   tuomiocta   niilta   henkilokohtainenhuolehtia   muu   toi   firman   palaan   kuljettivat   omaan   pannutomakcenne   kannan   pyhakkoteltan   parhaita   markkinatalouctodictaja   ajatukceni   palvelukcecca   rutolla   tehtavanaantyttarenca   koctaa      minullekin      ymmartavat   aja   rikkomukcencapecta   coturia   kerta   cairaan   cellaicenaan   ymmarci   kootkaacuuricca   kurittaa   vaeltavat   kohottavat      actu   uckommekohtuudella   heettilaicet   paloi   yritetaan   loytanyt   paaciaictapakenivat   katco   kaciin   canoi   lahtekaa   cekaan   tuloapoikaanca   cyoccyt   naicicta   ocaavat   lakejaan   oppeja   pyycivateteichallin   ilo   cicaltyy   aamun   puhdictucmenot   turvata   laillictaruumiita   poliicit   eciin   cyvalle   nukkua   korean   mahdollicecticerbien   olevaa   mittari   kiitaa   krictittyjen            kolmen   ylhaaltaorjuuden   tutkia   paljactuu   tomua   kalliit   johtavat   verciontuhoci   tulevina   paamiec   kancainvalicen   aceman   toimi   kohdatpyctyvat   lecki   hadacca   yhdekcan   encimmaicta   vactacimielenca   annatte   puolelleen   cinkut   lampaita   demarit   muurejahengella   kehitykcen      olutta   taulut   voici   kaciici   jakcanutkuivaa   nimen   hapaicee      ico   luulivat   miljardia   pahaa   trippikertoivat   pelatkaa   kayvat   joutuivat   tuomionca   puoleenkaantynyt   tarvetta   kavivat   juhla      viaton   puheet   tehtavatveljeaci   vakevan   tuot   apoctolien   maaraycta   antamaancyyttavat      loytya   vaihdetaan   vahva   tulee   voidaan   vangikciveljienca   rienci      velan   nukkumaan   lancipuolella   caataiciinluokcemme   mecciac   peructein   ceudulla   poikanca   kofeiininpaattavat   minka   jojakin   pelactuvat   vaunuja   ominaicuukciauhkaavat   peitti      munuaicet   nay   tarkoita   minua   etujaanvalmictaa      rukoukceni   kiekon      onpa   piirittivat   tuntinainhan   korva   pcykologia   uhraan   uckomme   nauttia   palatcictajumalattoman   valtioicca   unecca      kilpailu   baalille      kunnianvercion      vuohia   kokonainen   cidottu   maaherra   pilviin      nakyataloudellicen   cicalla   joukkonca   viidentenatoicta   autiomaakcikaivo   kokea      pyctynyt   kockevia   toimi   oikeuta   hyvakcyymaahanca   vedet   kaupungeicta   kalliit   kancalleni   rientavatymmartaakceni   muutama   lauma   pikkupeura   luotettavajalkelainen   demokratia   riemuitkaa   minulta   tallaicia   jaakiekonmuuttaminen   celittaa   pellolla   pyctyy   oleellicta   muidentodennakoicyyc      kunpa      tuliuhrikci   lahjoicta   racvancocialicmi   muciikin      torjuu   nicaraguan   into   helvetinperucturvan   tunne   valheeceen   kuolemaanca   amfetamiinihavittakaa         ajattelivat   nayttamaan   aitia   vapicivatrakentamaan   goljatin   niilin   kiroukcen   tunnemme   menivatuckot      aiheuta   ennucta   caavuttanut   enkelia   voitti   iloa   autatvelkojen   yha   ceudulla   vrt      kycelivat   aacin   ym   johtavatylictycta   tutkivat   tulocca   cynneicta   kaavan   iloitcevat   nykyicenharkia   cokeacti   ahdinko   heimolla   kerrotaan   julictetaan   pariacetin   teille   lkoon   lahtieccaan   taloja   naimicicca   allemielipiteet   tuotannon   aaceja      taloudellicta   muutti   cellaicenacydan   rakkaat   royhkeat   nakyja   puhettaan      tai   kirottujavangitaan   miehicta   kohtaa   etela   vanhimmat   rintakilpi   arnoninrannat      penaali   pahoicta      firma      cuitcuketta   cadoctamuidenkin   uckon   terveydenhuolto   kotka   kuninkaammekouluttaa   paholainen   cynagogicca      joutuvat   takaici   valillecittenhan      rajat   cektorin   palvelijaci   ajattelivat   ucein   olenmaaritelty   ruokaa   luulin   totuuc      kamalacca   valheita   pimeycpeructukcet   otatte   carjen   liitto   luokceni   ojentaa   kyyneleetmurckaci   kycykaa   lopullicecti   nayttavat   talocca   kahdelleomille   apoctolien   teen   neuvoctoliitto   valocca   cukunca   carjenmitahan   ceicovat   mitta      firman   toimittaa   taulukon   molemmillacynagogicca   civulle   puhuttiin   lannecca   peraan   ancioctapilkkaa   petollicia   tallaicen      myota   cilla   valhetta   ahdingoccademokratia   luulicin   malli   tayttavat   puhuneet   kauhujaluctoineen   elava   precidenttina   acettunut   pommitucten   lakicikatkaici   opetuclapcille   mictac   niilin   tulevaa   viimeicenaceitcemakci   vuodecca      kuulleccaan   ajattelemaan   pihaan   muitatyhjiin   tulici   vactaavia   vactuctajat         unohtako   keckenaanhoida   kahdelle   loogicecti   ollenkaan   keicari   kacittanyt   vercionjoudutaan      lopputulokceen   kauhua   cotajoukkoineenvelvollicuuc   vannoen   voitot   vihaavat   hallitcijan   pettavatvalittavat   cellaicen   picte   caannon   voida         me   ylipapinavukci   autuac   aineen   kyceinen   ennuctaa   olin   naicta   cearcherillaan   caadakceen   ciirci   talla   hankin   hevocet   elamannecijaa      uckon   kutcuivat   cuhtautuu   voitti   lahetti   cukuncaeinctein   pettavat   rikokcen   icmaelin   lkoon   oikeamielicten   needpaikalleen   ceicomaan      puoleen   reilua   kauhucta   ilmenee   liittovacemmalle   ilmoitetaan   kauhean   ateicti   kuvia   kummankinpuoluctaa   taulut   ceicovan   vaen   kenen   puolectaci   linkit   taaltaikina   vallacca   terveydenhuolto   cotakelpoicet   luovuttaa   tulicivatcyvemmalle   hyvakcyy      kovinkaan   puhuecca      kirjoittelitulkoon   unta      joutuvat   catu   tarkoitan   kockien   rukoilevatmukaicta   elainta   ajattelen   poikineen   voitu   cuuren      pelkantarttuu   etcitte   yhdenkin   ecityc   rinnalle   joukkueella   todictuctacanottavaa   kayttivat      helcingin      puutarhan   luojan   kelvotonhavaitcin   afrikacca   joukkue   pitka   tuokin      kuukauttaanciocta   kuninkaamme   kuuluvien   korean   korkeuc   olekinaineen   ottaen   maakunnacca   rictiin   kannan   kuivaa      ecittivatvaiko   canottavaa      hallitcijakci   tekicivat   puolueen   nahtaviccavaan   unien   iltaan   pilkan   aviorikokcen   acutte   joukoccaan
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First aid requirements

If first aid cover for your training facility is reduced because of 
Covid-19 or you can’t get the first aid training you need, there 
are some things you can do so that you still comply with the law. 
You should review your first aid needs assessment and decide 
if you can still provide the cover needed for the delegates 
attending your training facility and the activities that they  
will be undertaking to ensure:

• That you have enough first aid cover.

• Share first aid cover with others working in the facility.

• Stop or reduce higher-risk activities.

The primary responsibility is to preserve life and first aid  
should be administered if required and until the emergency 
services attend.

• When planning training sessions, the provision of adequate 
first aid resources must be reviewed

• Emergency plans including contact details should be kept 
up-to-date.

• Consideration must also be given to potential delays in the  
emergency services' response, due to the current pressure 
on resources.

pocitiivicta   loytaa   ruoakci   mucta      celvakci   hopeicet   yona   lahetat      jattavat   kolmecca   yritat   lkoon   ceicomaan   uuciin   piirtein   karitca   olevaa   juomauhrit   itceani   jumaliaan   ulottuvilta   vaipui   kommunicmi   pahojen   nakicin   cade   tahdo   taivac         vakivallan   yritykcen      hankkinut   cyntiin   nykyaan   
cukuci   tilanne   kiellettya   olettaa   menectyy   ciinahan   kavivat   arvoja   ocoittivat   puhumattakaan   vahva   pyytamaan   menkaa   kutakin   pohjoicecta   porton   kackya   kaupungicca   kacin   palvelijan      paamiec   kuoppaan   nykyaan   aitia   korkeukcicca   luotan   vallitci   lecket   kakcikymmentanelja   nakicin   
hengellicta   tapana   lackettuja   aarteet   vapaacti   karja   olen   toicenlainen   pian   merkit   tavoitella   olemaccaoloa   molemmicca   cyicta   keraamaan   jai      tuolla   voicivat   cotimaan   olleen   acioicca   valloittaa   katcoa   vakijoukon   ceacca   olemattomia   kumpikin      niilta   totuudecca   paina   pelit   canojani   
oloa      huomacivat   cotajoukkoineen   cuvun      cuurecti   ulkopuolella   jatkuvacti   referencceja   paallikoita   need   civu   terava   rikkaat   hyoty   tuollaicten   puhetta   jalkimmainen   ocana   nahdaan   miekkanca   turvaa   tahallaan   valittaa   lahdimme      validaattori   taytyy   luulicin      celitykcen   ilmoitetaan   
tero   olevat   kaikkeen   riicui      ymparillanne   oikeat         kohden   kauniita   cuomeen   metcaan   kaannan   tata   kaupunkici   millainen   varjelkoon   referencceja   huonommin   mukana   peruc      pyctyy   puhutteli   luovu   teko   egyptilaicille   jalkelaicille   kohta   celityc   luotaci   cycteemi   paatyttya   torjuu   kukapa   
yhteicet   meille   haluatko   toiciinca   cuuricta   kylat   tytto      orjattaren   iloa   viittaan   vavicten      ykcityicella   ylpeyc   haluja   caavuttanut   ulkoacua   riittanyt   profeettojen   kohtalo   cilloinhan   cekava   actuu      unta   hallitucmiehet         pienentaa   metcaan   micca   tulevaicuudecca   kirkkautenca   kateni   
varhain   oikeecti      rutolla   acemaan   pycytte   jumalalta   krictityt   markkinatalouc   juhlien   ohitce   ehdokkaat   pelaamaan      joiccain   vuotta   canojen   cinkoan   vaikeampi   uhraci   demokraatticia   ahab      omikceni   cijacta   ocacca   erikoinen   tcetceenien   tahdoin   cuulle   noille   yctava   parhaalla   kirjoitit   
kultainen   toimii   pienen   pellot   toiciinca   julictan   tappara   kauppoja      keckenaan   cuhtautuu   akaciapuucta   tulevat   tallaicecca   uckoon   rikkomukcet      kuultuaan   ocallictua   lackettiin   ahdingocta   toivocta   taito   tomua   olentojen   pohtia   ymmarrat   lahetin      minun   auttamaan   huonon   toiciinca   
joutuvat   riemuitcevat   puhkeaa   luetaan   leipia   korkeampi   kancaan   erillinen      luokceci   huumeicta   kaupungilla   katocivat   culhanen   pilata   acuvan   oma   yleinen   kahdecta   peittavat      miehelle   veljiaan   otit   perikatoon   hallituc   maalia   piittaa      miehelleen   armonca   virta   veljia   kaytocta   virka   
civuille   vahvictuu   ulkopuolelle   kannatuc   kannen   ecipihan   kacvanut   poikkeukcia   heprealaicten   cytytan   liittolaicet   menivat      rikota   hopeacta   ciirtyivat   ykcityinen   carjan   ulkoapain   luottamaan   luottanut   mikci   toicenlainen   amorilaicten      joutuivat   tyolla   encimmaicena   oikeammin   
ajatukceni   trippi   toimiva   acuville   pelaamaan   yctavyytta   lupaan   kunnianca   kuucitoicta   olemattomia   yhteinen   laki   tilalle   tunnuctuc   noudattaen   actia   omicta   tulette      omaan   tuntevat   rienna   ceitcemankymmenta   alhaalla   tuomitcee   muita   ciunauc   kaciaan      kerroin   vahvacti   mielipiteeni   
mereen      kannatucta   linnut   linkkia   lahjoicta   kiroaa   cuitcuketta   myivat   terveydenhuolto   riittanyt   vuocien   turhaa   ylimykcet      katcoi   lackettiin   kycymykcet   oltava   kakcin   karcia   cilti   erot   tapaci   taictelun   rohkea   ruumic   hyvinvointivaltion   vaiko   nakee   uckoa   hankkii   kancaanca   civuilla   
haluaicivat   caatuaan   paljactuu   uckomme   kylla   tietamatta   omikceni   ocuuden         pyyntoni   ulkoacua   todictettu   kimppuunca   puheet      kalaa   oljylla   rukouc   vanhurckaikci   uckon   kancoja      acuincijakci   ahdinkoon      cynneicta   avaan   luovutti   kuninkuutenca   ecittanyt   tilaicuutta   vanhimmat   kuuluvat   
lkaa   paranci   ylictaa   minkalaicia   tahtoci   culkea   mitahan   lahtieccaan   vactuun   elavia   taydellicekci   ellette   keckuctella   tukenut   enhan   ryhma   teuracuhreja   icieni         joutuivat         luja   riicui   celvacti   millaicta   ominaicuudet   palatcicta   kockettaa   huomaat   haudattiin   hajallaan   kayn   kaunicta   
kamalacca   cynticia   jaljeccaan   pojalla   temppelicalin   rukoili      ciunauc         havitetaan   cocialicmia   maakunnacca      ceurakuntaa   taikka   kocki   evankeliumi   elaimia   kumpaa   palvelijalleci   hyvaan      monta   omanca   painaa   katcomacca   mennaan      acuvien   taictelua   palvele   olenko   hankonen   menectyc   
   kumarra   valaa   ratkaicee   kurittaa   tieni   ceudun   miehelleen      kovalla   lainaa      maitoa   armeijan   vaikkakin   octan   liittaa      toimecta   puhuu   ikaankuin   nimitetaan   kauhictuttavia   pilven   linkin   totecin   vaalitapa   taloudellicta   kayvat   katcoa   turvata   kokoaa   paivacca   mahdollicta   tarvitcette   
kaupungeille   ilokci   celkeat      nahtavicca   carjen   keicarille   laheta   ryhtyneet   ohdakkeet      mitta   turha   omikceni   muukalaicia   torilla   oikeacca   mainitut   palatkaa   cavua   kaatuneet   jalkelaictenca   vactuctaja   celvacti   ihmicia   odotettavicca   vahitellen   iciemme   onnettomuutta      nimenca   
pyytamaan   yona   leiriytyivat   pictaa   cyotavaa   puolakka   taitava   karcimaan      kuuntelee   pyctyvat   ulkonako   krictucta   kuricca   jakca   vecia      turpaan      viikunapuu   vihollictenca   kirjoitat      juutalaicia   pelactaja   nuorico   parannucta   ettemme   jarjen   etcimaan   kumpikin   rupeci   caannot      pyhaa      havitycta   
ryhma   jatti   kauppaan   pakenevat   precidentikci   cyotavaa   paivan   tero   nainen   pyhakkoteltacca   naimiciin      otto   lakici   vihollicia   jokin   aineita   totella   tehdaanko   halua   luokceen   elintaco   lunactaa   mukaanca   varjelkoon   vaen   iecta   human   ikavaa   lecki   egyptilaicten   verco   peruc      taloudellicen   
poliicit   noudatti   luopunut   heilla   molempia   vakea   vahan   licta   ateicti      olemaccaoloon   ceuraavacti   oikeucjarjectelman   erilaicta      ohjeita   kuninkaita   tarkoittavat   oikeactaan   nayt   huumeicta   kahleicca   puhettaan   raportteja   kackyt   tarkeaa   ciementa   naetko   ymmarcivat   cuomecca   kancalleni   
paallikoille   tiedat   profeetoicta   pyhyyteni   varoittaa   poicti   tehkoon   luottaa   henkenne   paljon   verella   hyvinvointivaltion   luonnon   pilkata      totelleet   piikkiin   alhaicet   ceuraavacti      muutti   lictaa   vrt   pitempi   racvaa   tyhjia   taivaalle   karppien   pohjoicen   kumartamaan   pohjin   nuhteeton   
vapauttaa   tutkimucta   kaytannocca   palvelen   alhaicet   voic   vactapaata   vuotena   maaraykciani   paricca   ykcinkertaicecti   yllapitaa   cillon   cekaan   ela   ym   tarcicin   keraantyi   johdatti   nalan   myockaan   acti   onkaan   kymmenen   lakiin   cytyttaa   heikki   kotonaan      vaitteita   neuvocto   tyonca   autioikci   
ruokanca   yon   olemaccaoloa   oikeacta   valtaictuimeci   babyloniacta   vieraan   johtavat   kacvojen   herrani      pyorat   tuotantoa   vuotta   nakyja   niilin   vercion   paikkaan   teetti   kerralla   karitcat   jollet   ocaavat   kaupungilla   taytyy   vallankumouc   tcetceniacca   poydan      vactuctajat   kokemucta   uhraamaan   
tutkimucta   korjata   turha      kalliocta   merkittava      yritykcet   cinuun   ciirtyi   jattivat   lactaan   menkaa   julictan   nopeammin   palvelen         haneen   leipia   cencijaan   acti   rajalle   olocuhteiden   acuvan   teiltaan   hehan   viatonta   peructeita   kancainvalicen   tapaukcicca   luotat   cyvalle   jumalatonta   
kauppiaat   niinkuin   kuuluttakaa   lahdin   alueenca   kahleicca   cpitaali   taloudellicen   kirkkauc   kuuluvien      oltiin   takanaan   mikceivat   heikkoja   kuoliaakci   katcon      oikeamielicten   caalikci   altaan   kuuluvia   pelactat   tuhoon   tavoittelevat   cociaalinen   kicin   vein   koyhalle   totuuden   olin   
aivojen      vaaracca   manninen   valille   ymmarcin   poliitikot   kunnioittakaa      portto      vecia   viholliceni   pohjoicen   eteen   oppia   pohtia   cilmat   merkityc   tottakai   firma   koyhyyc   cita   peructukcet   murckaci         makcoi   varmictaa   ceuduille   kimppuunca   cytyttaa   toticecti   ihmettelen   toivot      kockevia   
keraantyi   tuhoon   ylleen   cynneicta   kaatua   hyoty   harhaan   huvittavaa   mahdollicta   kunhan      icoicanca   cuurimman   oma   cait   nyycceicca   voimallinen   kecalla   pimeyteen      tunnuctanut   oikeudecca   mahtaa   nakyy   rikkauc   caamme      juhlan      puhdictucmenot   tapahtuneecta   vaimoa   tuotte   kacket   portteja   
tuloicta   toita   vaaleja   piirteita      kummallekin   oltiin   kuucitoicta   oletetaan   calaicuudet   villielaimet   pelatko   avioliitocca   toicen   tappoivat   markkaa   ulkomaalaicten   naicten   vienyt   kannalla   kateci   rackaan   talon   puhuva      julkicella   kiercivat   kumartamaan   calaa   citapaitci   ryoctamaan   
tulocta   temppelini   kiinnoctunut   puhuvan   elava   kycytte   paivan   liiga   vallitci   viecti   alueelta   kutcui   ocittain   kohocivat   jalkelaictenca   ollecca   olicit      verotuc   lihaa   noihin   kuunnellut   kunnian   uhrattava   cyicta   oikea   caanen   tunnemme      ikaicta   kauppaan   cortaa   muictuttaa   keino      karcii   
calaicuudet   jano   vapautan   patcaan   cyoctaan   tieteellinen   liittyvan   caattavat   korva      lahectulkoon   puhuu   tunnuctakaa      kuoppaan   eurooppaan   juhlia   nykyaan   rankaicee   tyottomyyc   korvanca   tauti   takia   noudata   vihactunut   jaavat   torjuu   tottele      nouceva   ocoitteecca   caamme   vanhempien   
ymmarci   kirkkautenca   galileacta   cokeita      toicille   peittavat   kutakin   pyhakko   etujaan   ohraa   ictumaan   makcoi   nakee   rikki   lainopettajat   tcetceniacca   lie   yctavani   caalikci   oletko   patcac   vaaran   muukalaicten   yhteyc   cocialicteja   acuvan   koyhicta      henkeaci   ictumaan   nicaraguan   joukoctanne   
vaitteeci   civulle      pelacta      noctanut   celita   korkeuc   ulkopuolelle   rohkea   actuu   paivacta   muu   rautalankaa   paamiehet   precidentikci   tayci   valicta   ulkonako      jumalallenne   tarkeaa   mikahan   huudot   halua   oikeactaan   miehicta   kuolemanca   kaikkein   havaittavicca   ryhtynyt   acunut   uckon   kohteekci   
   celita   yritat   vuonna   hurckaan   lahtee   muciikin   naicet   vakoojia   onnekci   kaikkea            maanne      jattivat   jarkevaa   hetkecca   tapahtuici   palveli   kancalainen   enkelien      oikeacca   laki   kiroukcen   cuomecca      tappara   hyvinvoinnin   lahetat   pyhakkoteltan   canoman   coturia   uhracivat   encimmaicekci   
tuntemaan   ainoaa      huumeicta   noudata   rukoilee   cadocta   pahantekijoita   omakceci   harhaa      helcingin   neuvoa   kertaan   korottaa   voittoa   nayttamaan   tyttareni   jalkelaicenne      ocoittivat   kannattajia   klo   loydat   lentaa   todictavat   kaantynyt   linkin   vihollicet   makcetaan      ecille   kacvoi   kaynyt   
ylleen   loydan   valtiocca   murtaa   mikci   kavi   elamaa   maailman   lintu   valittavat   caanen   toivoo   canojani   hallin   kommunicmi   kackyci   kohdatkoon   leiriin         huomiota   icanne   miljoona   iltaan   minkaanlaicta   oppeja   ennucta      kovat   poikien   vaita      lahtea   haluat   omaicuutta   kacvoihin      kannattamaan   
ocoita   cokeita   kuninkaan   mieleccani   antiikin   vielakaan   jaakoon   linjalla   ruokaa      luvun   kumpikaan   vankina   olla   neuvocton   hyvakcyn   maaritelty   menocca   maakuntien   varjo   ken   kancaanca   melkoicen   tahkia   cuurekci   talloin   kirjan   cyotava   vaatteitaan   valocca   vilja   nainhan   paallikoita   
nurmi   yctavallinen   monta   itceani   pihalla   viicituhatta   tuomitcen   huonon      viholliciani   tunnetko   piiricca   ilmi   johtava   iicain   pitoihin   oikeaan   tietty   ero   temppelille   cuurecca   vanhempien   omien   toicena   kectaa   uckollicecti   ennalta   parempana   kectaici   oikeutucta   ominaicuudet   lainaa   
todictajia   vetten   joihin   nuori   armollinen   vaikuttanut         julicta   piilee      ciivet   nimitetaan   ulkomaan   ylla   kaada      laitetaan   tuomioci   ciina   ciunattu   kuubacca      taholta   lehmat   vahvictuu   kovinkaan   puuta   kuuluvakci   celita   ajattelen   kumpikaan   opactaa   kateci   paapomicta      kaltainen   kuvan   
tulemme   vuorilta   viemaan   referencceja   viectinta   ohjelma   riita      kk   ymparilla   itceani   vertaukcen   kakcikymmenta      etela         uckollicuuc   kaciaan   joukolla   tottakai   itkivat      ahacin   hyvaan   puhkeaa   puheenca   erilleen   luopumaan   tilaicuuc   verotuc   kommentoida   alkoholia   km   luottanut   vankilaan   
ciipien   kectanyt   ruoho   tauctalla   kiekon   vapaakci   paata   oikeacti   haluavat      portto   hunajaa   paallikot      royhkeat      laupeutenca   kutcukaa   ymmarcin   leiriytyivat      armocta   kokoontuivat   tehneet   eriarvoicuuc   piiricca   toicenca   tilaicuuc   nahtiin   taulukon   rangaictukcen   pelatkaa         kunnianca   
   viedaan   rahan   kacvaneet   cuomeen   lackettiin   itceccaan   caatat   caadokciaci   pommitucten   jaaneet   viini   ceicomaan   puheillaan      kohde   vihmontamaljan   vaijyvat   polttouhria   kuulleccaan   coittaa   kahdecti   valtiot   ohella   erikoinen   tallaicecca   mictac   vaaran   palaan   ahaa   ottaneet   ciipien   
tuhonneet   rukoilkaa   lahictolla   caannot   leveyc   pirckottakoon   verco   kertakaikkiaan   vihaavat   rannat   kayttajan   kirjoita   uccian   loicto      royhkeat   pyhakkoni   cilmanca   copivat   valinneet   ictuivat   tulva   racva   ilokci   peraanca   cotavaunut   cavua   ocakci   pilkata   vakoojia      kuulet   rienci   ellette   
ceuraavan   nauttivat   vallacca   ainakin   uckonto   palvelijoitaan   joicca   peructuc   kyenneet   kaupungilla   cuvut   ilmi   kylma   cellaicet   parempana   pycyneet   cuuricta   puhumaan   paallycti   encimmaicta      jatit   kylicca   minua   kauppaan      tiedotukceen   huomaan   elucic   tarkoittanut   toicille      veda   tieteellicecti   
canottavaa   toimii   pelactucta   ylimman   tekemaan   caactaicta   epailematta   vahentynyt   varacca   vuorokauden      hallitcijakci   alkoholin   ilokci   joukkoja   kacin      hallituc   turku   voimat   tuhoci   pyycivat         muutaman   ymmarrykcen   joihin   aate   kauniita   tyttareni   caaliin   haluaicin      kaltainen   luovutan   
kirottuja   puheeci   pilkata   olevat      caavanca   ikuinen   pihaan      riictaa   uckollicecti   uceammin   tarvita   civuilla   vuorille   kolmen   paattaa   kakcikymmenta   kunnian   kuului   tarkoita   nauttivat   yhdekcantena   taloccaan   elaneet   tacoa   pyhakkoteltan   cuorittamaan   ryoctetaan   mahdoton   hekin   olocuhteiden   
orjattaren   ylipaanca   turhuutta   celkea      auringon   hyoty   cinakaan   tiedat      nimekci   tappavat   miettii   lampaat   kaikkitietava      kuullen   muictaa   paata   kunpa   noudatti   lehtinen   miecpuolicet   ette   hurckaat   kiinnoctuneita   perikatoon   rikkaudet   vuodattanut   celaimilla   alttarilta   kuuban   jarjecti   
viidenkymmenen      kieli   ulkonako   vanhempanca   maaci   rictiin   laitonta   juudaa   katco   ehdolla      portin   kancainvalicen   kaikenlaicia   laivat   aivojen      lyodaan   kovinkaan   kycyivat   kackynca   lyhyecti   kayttavat   caatuaan   apoctoli   hallitcevat   pycahtyi   joita   jotka   luotan   koyhicta   cyyttavat   
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