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We houden ons aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:
1.
2.
3.
4.

Was vaak en goed uw handen. Schud geen handen.
Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie.

Heb je gezondheidsklachten die mogelijk corona gerelateerd kunnen zijn?
•
•

Blijf thuis en laat je testen.
Maak gebruik van de eventuele aangeboden mogelijkheid om de lesstof op een andere manier in te
halen wanneer je klachten voorbij zijn.

Heb je klachten en ben je getest op het coronavirus?
•
•
•

Is de uitslag negatief? Je kunt naar de leslocatie komen.
Is de uitslag positief? Volg dan de richtlijnen van de GGD en ga in thuisisolatie.
Word je positief getest en ben je recent (twee dagen voordat de klachten begonnen) op een leslocatie
geweest, geef dit dan aan ons door. Geanonimiseerd zullen we de groep hierover informeren.

Check voor vertrek altijd het studieportaal
•

•

Ook een docent blijft thuis bij klachten. Het kan zijn dat een docent pas op het laatste moment moet
besluiten thuis te blijven. Dit zal dan gemeld worden via het Studieportaal en gemaild naar het emailadres wat aan het Studieportaal is gekoppeld. Controleer het studieportaal en je e-mail dus voor
je vertrekt naar de leslocatie.
Wanneer dit mogelijk is, zullen de uitgevallen lessen worden ingehaald of op een andere wijze worden
aangeboden.

Houd voldoende afstand
•

Probeer elkaar voldoende ruimte te geven, zowel binnen als buiten de les.

Draag een mondkapje
•

In de openbare publieke ruimte is het verplicht om een mondkapje te dragen. Zet het mondkapje op
wanneer je de leslocatie binnengaat, in de pauzes en bij vertrek. Wanneer je in de lesruimte zit mag
het mondkapje af.

Draag zorg voor voldoende ventilatie
•

Frisse lucht is belangrijk. Zet een raam of een deur open in het lokaal.

Houd je aan de hygiëneregels
•
•

Was vaak je handen; hoest en nies in je elleboog; schud geen handen.
Maak gebruik van een handdesinfecterend middel als deze op de locatie aanwezig is.

Zorg voor vermelding op de presentielijst
Mede in verband met een mogelijk bronnen- en contactonderzoek van de GGD houden we een presentielijst
bij. Zorg ervoor dat je aanwezigheid hierop aangegeven staat.
Verantwoording: Het uitgangspunt van dit protocol zijn de richtlijnen van het RIVM en de Overheid.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels

