
Creating room for each other
#HASroomtobloom

CORONA PROTOCOL 
‘VERANTWOORD WERKEN EN STUDEREN  

OP HAS HOGESCHOOL’

De huidige maatregelen volgen zich in rap tempo op. Wij volgen daarin de richtlijnen van het 
Kabinet en RIVM (www.rivm.nl). Bij nieuwe ontwikkelingen zal dit document worden aangepast. 
Het is dan ook belangrijk dit document regelmatig te raadplegen. Voor medewerkers en studenten 
geldt: blijf onze pagina has.nl/corona in de gaten houden voor de laatste informatie. Cursisten 
zullen we via has.nl en zo nodig ook via e-mail informeren.

16 juli 2020
Laatste update: 23 augustus 2021
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Voorwoord

Beste medewerker, student of cursist, 

In	het	studiejaar	2021-2022	zullen	we	onze	activiteiten	op	de	locaties	HAS	Den	Bosch	(Onderwijs-
boulevard	en	Hooge	Donken)	en	HAS	Venlo	(deels)	weer	hervatten.	Het	is	fijn	dat	we	elkaar	weer	
vaker	in	levende	lijve	kunnen	treffen.			

Maar het coronavirus is nog steeds aanwezig. Dat betekent dat we gereguleerd aanwezig kunnen 
zijn én dat we ons moeten houden aan strikte regels en richtlijnen om besmetting en verspreiding 
van het coronavirus te voorkomen. Cruciaal is dat we elkaar de ruimte geven!  

Ruimte	geven	is	voor	HAS	Hogeschool	niet	nieuw.	Wij	geloven	in	het	creëren	van	een	omgeving	
waarin je je kunt ontwikkelen en blijven groeien. Een omgeving die ruimte biedt om te werken, te 
leren,	te	bewegen	en	te	ontmoeten.	Ook	nu	die	omgeving	fysiek	is	ingeperkt.	Vandaar	dit	protocol,	
waarmee	we	ruimte	scheppen	voor	een	veilig	samenzijn	op	de	HAS.	

We vragen je vriendelijk, doch dringend je te houden aan de maatregelen en aanwijzingen in dit 
protocol. Dat geldt ook voor de instructies in de gebouwen, als het gaat om afstand bewaren, ver-
plicht te volgen looproutes en gebruik van ruimtes.  Ruimte maken voor jezelf begint met ruimte 
geven aan de ander! 

We wensen je een mooi en bovenal gezond studiejaar 2021-2022 toe! 

Met vriendelijke groet, 

HAS	Hogeschool
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1. Richtlijnen specifiek voor studenten *)
• Blijf	thuis	bij	klachten	met	een	van	de	volgende	(ook	milde)	symptomen:	neusverkoudheid,	loop-

neus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts of benauwd-
heid;	of	als	huisgenoten	koorts	hebben	en/of	positief	getest	zijn	op	het	coronavirus	(COVID19).	Meld	
je op de gebruikelijke wijze ziek en meld een coronabesmetting bij je coach als daar sprake van is.  

• Behoor je tot een risicogroep (RIVM-lijst met kwetsbare groepen) dan kom je op basis van vrijwillig-
heid	naar	de	HAS.	Mocht	het	niet	mogelijk	zijn	om	naar	de	HAS	te	komen	dan	kun	je	dit	bespreken	
met jouw coach.  

• Vanaf	30	augustus	verplicht	HAS	Hogeschool	alle	studenten,	cursisten,	medewerkers	en	bezoekers	
om	een	mondkapje	te	dragen.	Dit	geldt	op	de	plekken	binnen	HAS	Hogeschool	waar	mensen	zich	
verplaatsen. Denk aan: 
-	trappen,	gangen,	hallen	en	lofts	(dus	ook	bij	de	koffieautomaat) 
- sanitaire ruimtes 
Zodra	je	het	HAS-gebouw	binnenkomt	draag	je	het	mondkapje.	Deze	mag	je	afdoen	zodra	je	op	je	
studie-	of	werkplek	bent.	Ga	je	weg,	dan	draag	je	je	mondkapje	tot	je	buiten	het	gebouw	van	HAS	
Hogeschool bent.  

• HAS	Hogeschool	gaat	er	vanuit	dat	je	niet	afreist	naar	een	risicogebied	en/of	een	land	waarvoor	
een negatief reisadvies geldt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalt welke landen (https://
www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen) risicogebied zijn en waar negatief reisadvies 
voor wordt afgegeven. Ben je minder dan 10 dagen voor de start van op-locatie-activiteiten bij de 
HAS	teruggereisd	vanuit	landen	met	codes	oranje	en	rood	volgens	de		Buitenlandse	Zaken	(BuZa)	–	
criteria,	meld	dit	dan	vooraf	bij	het	opleidingssecretariaat	zodat	de	HAS	zicht	heeft	op	de	aantallen	
studenten die (terug)komen uit risicolanden en om te bepalen hoe de studie kan worden vormgege-
ven.

• Buiten	de	roosters	om	ben	je	ook	welkom	om	fysiek	op	de	HAS	aanwezig	te	zijn,	bijvoorbeeld	voor	
groepswerk. 

*)	Studenten:	Alle	personen	die	onderwijs	volgen	bij	HAS	Hogeschool	
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2. Richtlijnen specifiek voor cursisten *)
• Blijf	thuis	bij	klachten	met	een	van	de	volgende	(ook	milde)	symptomen:	neusverkoudheid,	loop-

neus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts of benauwd-
heid;	of	als	huisgenoten	koorts	hebben	en/of	positief	getest	zijn	op	het	coronavirus	(COVID19).	
Meld	je	op	de	gebruikelijke	wijze	ziek	en	meld	een	coronabesmetting	bij	je	contactpersoon	van	HAS	
Hogeschool.  

• Behoor je tot een risicogroep (RIVM-lijst met kwetsbare groepen) dan kom je op basis van vrijwillig-
heid	naar	de	HAS.	Mocht	het	niet	mogelijk	zijn	om	naar	de	HAS	te	komen	dan	kun	je	dit	bespreken	
met jouw contactpersoon.  

• Vanaf	30	augustus	verplicht	HAS	Hogeschool	alle	studenten,	cursisten,	medewerkers	en	bezoekers	
om	een	mondkapje	te	dragen.	Dit	geldt	op	de	plekken	binnen	HAS	Hogeschool	waar	mensen	zich	
verplaatsen. Denk aan: 
-	trappen,	gangen,	hallen	en	lofts	(dus	ook	bij	de	koffieautomaat) 
- sanitaire ruimtes 
Zodra	je	het	HAS-gebouw	binnenkomt	draag	je	het	mondkapje.	Deze	mag	je	afdoen	zodra	je	op	je	
studie-	of	werkplek	bent.	Ga	je	weg,	dan	draag	je	je	mondkapje	tot	je	buiten	het	gebouw	van	HAS	
Hogeschool bent.  

• HAS	Hogeschool	gaat	er	vanuit	dat	je	niet	afreist	naar	een	risicogebied	en/of	een	land	waarvoor	
een negatief reisadvies geldt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalt welke landen (https://
www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen) risicogebied zijn en waar negatief reisadvies 
voor wordt afgegeven. Ben je minder dan 10 dagen voor de start van op-locatie-activiteiten bij de 
HAS	teruggereisd	vanuit	landen	met	codes	oranje	en	rood	volgens	de		Buitenlandse	Zaken	(BuZa)	
–	criteria,	meld	dit	dan	vooraf	bij	jouw	contactpersoon	zodat	de	HAS	zicht	heeft	op	de	aantallen	
cursisten die (terug)komen uit risicolanden en om te bepalen hoe de cursus of bedrijfsopleiding kan 
worden vormgegeven.

• Ben	je	door	HAS	Hogeschool	uitgenodigd,	dan	ben	je	van	harte	welkom! 
- Je ontvangt per mail het Cursistprotocol. 
- Meld je bij binnenkomst bij de Receptie. 

• Kom	alleen	naar	de	HAS	op	het	tijdstip	aangegeven	in	het	rooster	wat	je	van	je	contactpersoon	van	
HAS	Hogeschool	ontvangen	hebt.	

*)	Cursisten:	Alle	personen	die	bedrijfsopleidingen	of	cursussen	volgen	bij	HAS	Hogeschool
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3. Richtlijnen specifiek voor medewerkers *) 
• Blijf	thuis	bij	klachten	met	een	van	de	volgende	(ook	milde)	symptomen:	neusverkoudheid,	loop-

neus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts of benauwd-
heid; of als huisgenoten koorts hebben. Meld je op de gebruikelijke wijze ziek en meld een corona-
besmetting bij je leidinggevende als daar sprake van is.  

• Blijf	thuis	als	een	van	jouw	huisgenoten	positief	getest	is	op	het	coronavirus	(COVID19).	Je	hoort	dan	
van de GGD wat jij en jouw huisgenoot moeten doen.   
Voor personen werkzaam in de vitale sector of met cruciale beroepen (waar onderwijs onder valt) 
kan alleen een uitzondering gemaakt worden in overleg met de GGD en de bedrijfsarts en alleen als 
zij geen klachten hebben.  

• Vanaf	30	augustus	verplicht	HAS	Hogeschool	alle	studenten,	cursisten,	medewerkers	en	bezoekers	
om	een	mondkapje	te	dragen.	Dit	geldt	op	de	plekken	binnen	HAS	Hogeschool	waar	mensen	zich	
verplaatsen. Denk aan: 
-	trappen,	gangen,	hallen	en	lofts	(dus	ook	bij	de	koffieautomaat) 
- sanitaire ruimtes 
Zodra	je	het	HAS-gebouw	binnenkomt	draag	je	het	mondkapje.	Deze	mag	je	afdoen	zodra	je	op	je	
studie-	of	werkplek	bent.	Ga	je	weg,	dan	draag	je	je	mondkapje	tot	je	buiten	het	gebouw	van	HAS	
Hogeschool bent.  

• HAS	Hogeschool	gaat	er	vanuit	dat	je	niet	afreist	naar	een	risicogebied	en/of	een	land	waarvoor	
een negatief reisadvies geldt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalt welke landen (https://
www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen) risicogebied zijn en waar negatief reisadvies 
voor	wordt	afgegeven.	Ben	je	minder	dan	10	dagen	voor	de	start	van	op-locatie-activiteiten	bij	HAS	
teruggereisd	vanuit	landen	met	codes	oranje	en	rood	volgens	de	Buitenlandse	Zaken	(BuZa)	–	crite-
ria?	Meld	dit	dan	vooraf	bij	jouw	leidinggevende	om	in	overleg	te	bepalen	hoe	het	werk	bij	de	HAS	
kan worden vormgegeven. 

• Behoor je tot een risicogroep (RIVM-lijst met kwetsbare groepen) dan kom je op basis van vrijwillig-
heid	naar	de	HAS.	Mocht	het	niet	mogelijk	zijn	om	naar	de	HAS	te	komen	dan	kun	je	dit	bespreken	
met jouw leidinggevende. 

• Kom	alleen	naar	de	HAS	op	de	dag	of	dagdeel	zoals	dat	met	jouw	afdeling	of	opleiding	is	afgespro-
ken.		Meld	je	bij	binnenkomst	aan	met	je	HAS-koffie-tag	of	HAS-koffie-kaart. 

• Tot nadere berichtgeving worden er geen bezoekers ontvangen op locatie. In overleg met jouw 
leidinggevende kan hierop een uitzondering worden gemaakt. (Voor gastdocenten heb je geen toe-
stemming van je leidinggevende nodig.)   
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• Heb je een gastdocent uitgenodigd of heb je toestemming om een andere bezoeker uit te nodigen? 
Dan dien je:  
- jouw bezoeker/gastdocent het Bezoekersprotocol vooraf per mail te versturen.    
- jouw bezoeker/gastdocent vooraf aan te melden via het registratieformulier ‘Nieuwe bezoeker’.  
- jouw bezoeker/gastdocent op de hoogte te stellen dat hij/zij zich voorafgaand aan de afspraak  
 dient te melden bij de Receptie.   

• Je	kunt	tot	nadere	berichtgeving	de	overige	ruimtes	(veelal	PGO	ruimtes)	nog	niet	reserveren,	om-
dat dit extra verplaatsingen met zich meebrengt.  

• Er zijn een beperkt aantal werkplekken per cluster beschikbaar voor medewerkers.   
-  Den Bosch: In	Topdesk	is	het	voor	medewerkers	mogelijk	een	werkplek	te	reserveren	op	de	HAS.		
	 De	werkplekken	zijn	per	cluster	ingedeeld.	Ga	naar	het	servicepoint,	toegang	tot	de	HAS,	werk		
 plek reserveren.  
-  Venlo: In Venlo wordt medewerkers gevraagd om uiterlijk een dag van te voren de receptie in   
 Venlo te bellen, om hun komst aan te kondigen, en/of te checken of het dan niet te druk   
 wordt. Er is geen controle op hoe vaak personen een plek boeken en of dit wel eerlijk    
 is ten opzicht van andere collega’s binnen het cluster. Er wordt dus uitgegaan van samen  
	 werking	tussen	collega’s	van	een	cluster	en	leidinggevende	van	het	betreffende	cluster.	

*)	Medewerkers:	Alle	personen	die	door	HAS	hogeschool	in	dienst	zijn	of	worden	ingehuurd,	onafhanke-
lijk van de periode
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4. Richtlijnen specifiek voor bezoekers *)
• Blijf	thuis	bij	klachten	met	een	van	de	volgende	(ook	milde)	symptomen:	neusverkoudheid,	loop-

neus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts of benauwd-
heid;	of	als	huisgenoten	koorts	hebben	en/of	positief	getest	zijn	op	het	coronavirus	(COVID19).		 

• Vanaf	30	augustus	verplicht	HAS	Hogeschool	alle	studenten,	cursisten,	medewerkers	en	bezoekers	
om	een	mondkapje	te	dragen.	Dit	geldt	op	de	plekken	binnen	HAS	Hogeschool	waar	mensen	zich	
verplaatsen. Denk aan: 
-	trappen,	gangen,	hallen	en	lofts	(dus	ook	bij	de	koffieautomaat) 
- sanitaire ruimtes 
Zodra	je	het	HAS-gebouw	binnenkomt	draag	je	het	mondkapje.	Deze	mag	je	afdoen	zodra	je	op	je	
studie-	of	werkplek	bent.	Ga	je	weg,	dan	draag	je	je	mondkapje	tot	je	buiten	het	gebouw	van	HAS	
Hogeschool bent. 

•  

• Blijf	thuis	indien	je	minder	dan	10	dagen	voor	bezoek	aan	de	HAS	teruggereisd	bent	vanuit	landen	
met	codes	oranje	en	rood	volgens	de		Buitenlandse	Zaken	(BuZa)	–	criteria.

• Tot	nadere	berichtgeving	worden	er	–	behalve	gastdocenten	en	op	specifieke	uitnodiging	vanuit	de	
HAS	-	geen	bezoekers	ontvangen	op	locatie.		

• Ben	je	door	HAS	Hogeschool	uitgenodigd,	dan	ben	je	van	harte	welkom!	 
- Je ontvangt per mail het Bezoekersprotocol.    
- Meld je voorafgaand aan de afspraak bij de Receptie.   

*)	Bezoekers:	alle	personen	die	niet	contractueel	verbonden	zijn	met	HAS.	
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5. Algemene hygiënemaatregelen op HAS Hogeschool
• Schud	geen	handen,	was	of	ontsmet	regelmatig	je	handen,	nies	en	hoest	in	je	elleboog,	gebruik	

papieren zakdoekjes.  

• Reinig	na	gebruik	de	werkplek	volgens	de	ruimte-instructies	op	de	deur	met	de	daarvoor	door	HAS	
beschikbaar gestelde materialen.  

• Gebruik zoveel mogelijk eigen spullen, en desinfecteer bij gedeeld gebruik van spullen.  

• Gebruik	‘MS	Teams’	om	samen	naar	documenten	te	kijken	en	ga	niet	samen	achter	één	scherm	
zitten.  

• Eet en drink zoveel mogelijk op de eigen werkplek (lokaal, kantoor, aangegeven ruimte van een lab).  

• Beperk het bezoek aan de toiletruimte.  
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6. Afstand bewaren op HAS Hogeschool 
• Houd	altijd	en	overal	1.5	meter	afstand	van	andere	personen,	zowel	binnen	als	buiten	de	gebou-

wen.   

• Volg de aangegeven ‘routing’ in het gebouw.  

• Loop	je	als	groep	door	het	gebouw?	Volg	dan	altijd	de	looproutes	en	blijf	1.5	meter	afstand	houden.	 

• Loop	je	als	individu	door	het	gebouw?	Volg	bij	drukte	de	looproutes	en	houd	1.5	meter	afstand,	óf	
neem de kortste route als dat kan.    

• Werk	op	1.5	meter	afstand	in	kantoren	en	andere	locaties	volgens	de	ruimte-instructies.	 

• Gebruik	aanvullende	beschermingsmiddelen,	daar	waar	het	moeilijker	is	om	1.5	meter	afstand	te	
bewaren	(practica).	Daar	waar	nodig	zal	HAS	Hogeschool	aanvullende	beschermingsmiddelen	be-
schikbaar stellen.   
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7. Maatregelen 
• HAS	Hogeschool	treft	maatregelen	om	te	bewaken	dat	de	1.5	meter	regel	kan	worden	nageleefd.	 

• HAS	Hogeschool	verplicht	iedereen	een	mondkapje	te	dragen	indien	mensen	zich	verplaatsen,	denk	
aan	de	gangen,	lofts	en	de	liften. 

• HAS	Hogeschool	voorziet	in	beschermingsmiddelen	om	de	hygiënerichtlijnen	te	kunnen	volgen.	 

• Voor actuele openingstijden en aanbod van de catering zie intranet:  
https://haskennisplein.sharepoint.com/sites/wis/Paginas/Catering.aspx 

• Voor	de	actuele	openingstijden	van	de	gebouwen	in	Den	Bosch	zie	Servicepoint: 
https://has.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=23eed86f2e964aa7ab501c2385
864e8d&from=512a7467-79cb-4a0b-9f63-caadf7291f59. 

• Het	Study	Centre	is	geopend	als	het	gebouw	geopend	is,	om	materialen	te	kunnen	lenen	en	inleve-
ren.	Gereserveerde	materialen	kunnen	van	12.30-14.00	uur	opgehaald	worden.	Eventueel	kan	er,	in	
overleg, een ander moment afgesproken worden.  

• Information	Services	verleent	van	8.00-17.00	uur	online	ondersteuning	(via	MS	Teams,	mail,	tele-
foon	en	ServicePoint).	Van	12.30-14.00	uur	is	iedere	dag	een	medewerkster	aanwezig	in	het	Study	
Centre. 

https://haskennisplein.sharepoint.com/sites/wis/Paginas/Catering.aspx
https://has.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=23eed86f2e964aa7ab501c2385864e8d&from=512a7467-79cb-4a0b-9f63-caadf7291f59.
https://has.topdesk.net/tas/public/ssp/content/detail/service?unid=23eed86f2e964aa7ab501c2385864e8d&from=512a7467-79cb-4a0b-9f63-caadf7291f59.
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8. Handhaving 
Van iedere medewerker, student en bezoeker wordt verwacht dat er rekening wordt gehouden met 
de	gezondheidsrichtlijnen	vanuit	het	RIVM	en	dat	de	1,5	meter	afstand	regel	wordt	nagekomen.	Als	
iedereen zich hieraan houdt is er geen handhaving nodig. Wanneer personen zich niet houden aan de 
gezondheidsrichtlijnen	en/of	de	1,5	meter	afstand	regel,	dan	wordt,	naast	het	elkaar	wijzen	op	de	regel,	
op de volgende manier gehandhaafd: 

• Indien een medewerker met gezondheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid) aanwezig is, 
stuurt de leidinggevende de medewerker naar huis.  

• De leidinggevende is verantwoordelijk voor de verdeling van de beschikbare werkplekken. Indien 
een	medewerker	geen	1,5	meter	afstand	houdt	op	de	werkplek,	spreekt	de	leidinggevende	de	
betreffende	medewerker	hierop	aan	op	het	niet	naleven	van	de	1,5	meter	afstand.	 

• Indien een student met gezondheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid) in het lokaal of 
lab aanwezig is, stuurt de docent en / of labbeheerder de student naar huis.  
 

Vragen / meer informatie  
Voor meer informatie kun je terecht bij jouw leidinggevende of bij jouw studieadviseur. Heb je nog 
vragen? Kijk dan op FAQ op intranet of stuur een mail naar hasservices@has.nl



Creating room for each other
#HASroomtobloom

Bijlage 1 Instructies per ruimte
1. Buiten:  
Je bent van harte welkom, als: 
• je geen klachten hebt die kunnen wijzen op corona zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 

keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, verhoging, koorts of benauwdheid; 
• je niet, of korter dan 10 dagen geleden, in landen bent geweest met codes oranje en rood volgens de 

Buitenlandse	Zaken	(BuZa)	–	criteria
• jouw huisgenoten koortsvrij zijn en niet positief getest zijn op het coronavirus. 

2. Entree:
• Draag een mondkapje
• Als	medewerker	aanwezig?	Meld	je	aan	met	je	HAS-koffie-tag	of	je	HAS-koffie-kaart
• Als	cursist	of	bezoeker	aanwezig?	Meld	je	bij	de	receptie	
• Desinfecteer	je	handen	bij	de	HAS	hygiënezuilen	
• Houd	1,5	meter	afstand,	in	gangen	en	kantoren
• Loop	je	als	groep	door	het	gebouw?	Volg	dan	altijd	de	looproutes	en	houdt	1.5	meter	afstand
• Loop	je	als	individu	door	het	gebouw?	Volg	bij	drukte	de	looproutes	en	houd	1.5	meter	afstand,	 

óf	neem	de	kortste	route	als	dat	kan
• Gebruik de trap 
• Vermijd drukte 
• Zie	je	gedrag	dat	niet	hoort?	Spreek	elkaar	vriendelijk	aan!	 

3. Gangen: 
• Draag een mondkapje
• Desinfecteer	je	handen	bij	de	daarvoor	bestemde	hygiënezuil	
• Houd	1.5	meter	afstand	
• Gebruik de trap 
• Volg de looproutes 
• Vermijd drukte 
• Voor actuele openingstijden en aanbod van de catering zie intranet:  

https://haskennisplein.sharepoint.com/sites/wis/Paginas/Catering.aspx 
• Beperk indien mogelijk het toiletbezoek 
• Zie	je	gedrag	dat	niet	hoort?	Spreek	elkaar	vriendelijk	aan!	 

4. Lift: 
• Draag een mondkapje
• De	lift	is	tijdelijk	beschikbaar	voor	maximaal	2	personen
• Houd	1,5	meter	afstand

https://haskennisplein.sharepoint.com/sites/wis/Paginas/Catering.aspx
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• De	lift	mag	alleen	gebruikt	worden:	voor	vervoer	van	goederen,	die	niet	per	trap	vervoerd	kunnen	
worden of door personen, die slecht ter been zijn

• Alle	anderen	gebruiken	de	trap
 
**Alleen	locaties	Den	Bosch	 

5. Lokaal: 
• Draag	bij	binnenkomst	een	mondkapje.	Als	je	zit,	mag	het	mondkapje	af.
• Maak na de les je tafel en stoel schoon met de middelen die in het lokaal staan 
• Verlaat je deze ruimte?  

-	 Als	groep?	Volg	de	looproutes 
-	 Als	individu?	Volg	bij	drukte	de	looproutes,	 
-	 óf	neem	de	kortste	route	als	dat	kan

 
6. Lab: 
• Draag	bij	binnenkomst	een	mondkapje.	Als	je	zit,	mag	het	mondkapje	af.
• Volg de instructies van de docent op en gebruik de aangegeven beschermingsmiddelen 
• Let	op	de	1,5	meter	afstand	tijdens	de	werkzaamheden	in	het	lab	
• Gebruik je een labjas? Deponeer deze aan het einde van het practicum in de waszak 
• Maak na de les je tafel en stoel schoon met de middelen die in het lokaal staan 
• Verlaat je deze ruimte?  

-	 Als	groep?	Volg	de	looproutes 
-	 Als	individu?	Volg	bij	drukte	de	looproutes,	 
-	 óf	neem	de	kortste	route	als	dat	kan 

7. Kantoor: 
• Draag een mondkapje. Deze mag je af doen als je achter je werkplek zit
• Deze ruimte is coronaproof ingericht. Graag het meubilair laten staan 
• Gebruik alleen de aangegeven werkplekken 
• Houd pauze op je werkplek of buiten 
• Maak na gebruik zelf je werkplek schoon.   

- Denk aan werkblad, toetsenbord, muis en telefoon en stoel.   
-	 Papier	en	reinigingsmiddel	vind	je	in	de	hygiënezuilen		

• Verlaat je deze ruimte?  
-	 Als	groep?	Volg	de	looproutes 
-	 Als	individu?	Volg	bij	drukte	de	looproutes,	 
-	 óf	neem	de	kortste	route	als	dat	kan		 
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Bijlage 2 Plattegronden
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