Campusprotocol
Studenten 2021/2022

Algemene richtlijnen
Het (fysieke) onderwijs op de campus gaat door.
Medewerkers wordt nog wel aangeraden om de helft van de werkuren thuis te werken, tenzij dat qua
werkzaamheden niet kan. Tentamens die fysiek gepland zijn gaan door volgens planning.
Richtlijnen van het RIVM 1 en eventuele andere (spoed)wet- en regelgeving zijn leidend.

Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Draag een mondkapje in alle
campusgebouwen.

1,5 meter afstand houden
hoeft niet meer maar is wel
verstandig!

Vermijd drukte.

Was vaak je handen.
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Schud geen
handen.

Zelftesten
Hoest en nies
in je elleboog.

Kom je naar de campus of ga
je naar college, doe
regelmatig een zelftest

Let op!
Kijk op www.eur.nl/nieuws-agenda/corona/campus-evenementen voor alle actuele
informatie over corona.

1 Zie voor de meest recente RIVM-richtlijnen: www.rivm.nl
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Zelftests kun je gratis aanvragen via www.zelftestonderwijs.nl

Afspraken en (hygiëne)maatregelen op de campus
Onderwijs en tentamens kunnen weer fysiek plaatsvinden.
Kom je naar de campus houd je dan aan de volgende voorzorgs- en hygiëneregels. We doen daarbij
een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze studenten en medewerkers om binnen
deze set aan spelregels invulling te geven en ernaar te handelen. We geven elkaar de ruimte.

Onderweg

Reizen van en
naar campus

Studieplekken

Studeren op de
campus

•
•
•
•

Gebruik het OV enkel als het niet anders kan
Vermijd de spits, met name bij het gebruik van OV
Draag een mondkapje in de trein, tram, bus of metro
Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer (bij voorkeur met
de fiets)

•
•
•

Was of desinfecteer je handen regelmatig.
Disinfecteer je studieplek.
Gebruik gedeelde/gezamenlijke faciliteiten op een
verantwoorde manier.
Leen bij voorkeur geen persoonlijke eigendommen uit aan een
ander (bijv. mobiele telefoon, pen).
Haal geen koffie/thee/etc. voor een ander.
Ook bij toiletbezoek: geef elkaar de ruimte.
Deel je scherm in plaats van mee kijken over iemands
schouder. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Teams (‘shared
screen’).
Minimaliseer het aantal verplaatsingen door het gebouw en
over de campus gedurende de dag.

•
•
•
•

•

•

•

Op campus

Faciliteiten op
de campus

•

•

•
Op campus

Gezondheidsklachten?

•

•
Onderwijs volgen

Onderwijs
op de campus

•
•

De horeca (Paviljoen, Foodcourt & Café in de Smitse) op
campus houdt zich aan de maatregelen die gelden voor de
branche; op het terras is geen coronatoegangsbewijs
nodig, binnen wel!
Voor eet- en drinkfaciliteiten in onze (onderwijs)gebouwen
is een coronatoegangsbewijs niet nodig.
Bij culturele activiteiten op de EUR zijn geen
coronatoegangsbewijzen nodig zolang het om een
besloten activiteit gaat, zonder regulier publiek van buiten
de instelling.
Bij publieke activiteiten met bezoekers van buiten de
instelling is werken we (soms) met
coronatoegangsbewijzen..

Ga naar huis indien je klachten ontwikkelt terwijl je op
de campus bent.
Als iemand zelf niet naar huis gaat, kan deze persoon
verzocht worden naar huis te gaan c.q. naar huis
gestuurd worden. Hierbij kan gewezen worden op en
het advies gegeven worden om zich te laten testen via
de normale route (GGD). Vervolgens kunnen de acties
worden gevolgd die daarop nodig zijn (quarantaine/
contactonderzoek van GGD).

De EUR geeft alle studenten de garantie al het onderwijs
aangeboden wordt; fysiek op de campus, online of in blended
vorm.
Je wordt via je opleiding geïnformeerd over hoe het onderwijs
er precies uit gaat zien.
Kijk goed in je rooster via https://timetables.eur.nl/schedule
voor de laatste stand van zaken.

•
•

Op campus

Tentamens
•

•
•
•

Op campus

Trappen, liften
en gangen
•

Bij sommige tentamens wordt gebruik gemaakt van
Online Procotoring. Bereid je hier goed op voor.
Indien een tentamen op campus georganiseerd wordt
en je kunt i.v.m. gezondheidsklachten niet naar campus
komen dan wordt er een online alternatief geboden.
Vragen over het maken van online tentamens? Bezoek
de FAQ’s.

Neem zo veel mogelijk de trap, geef elkaar de ruimte.
Minimaliseer gebruik liften.
In een aantal gebouwen is het gebruik van de liften
georganiseerd. Personen met een beperkte mobiliteit,
(tijdelijke of permanente visuele beperking, motorieke
beperking rolstoel, rollator, krukken, etc.) of problemen
in de energiehuishouding (snel vermoeid e.d.) mogen
hier te allen tijde van afwijken.
Passeren in gangen: laat voldoende ruimte voor
anderen.

Heb je vragen over je verblijf of onderwijs op de campus?
1. Op www.eur.nl/corona staan alle vragen en antwoorden over de campus en het
onderwijs in het collegejaar 2021-2022 gebundeld. De pagina wordt regelmatig
geüpdatet.
2. Kijk of je online een antwoord kunt vinden in de FAQs.
3. Bij vragen over het onderwijs of je rooster: neem contact op met je faculteit of
opleiding.

