Mag ik naar de universiteit?

Coronacheck

Beantwoord deze vijf vragen voordat je voor onderwijs, een studieplek of werk naar de universiteit komt.

1

Heb je één of meerdere van de milde
klachten die passen bij het coronavirus?

Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid,
verhoging, plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Ja

Nee

2

Heb je ernstigere klachten die passen bij
het coronavirus?

Ja

BLIJF THUIS

Ja

BLIJF THUIS

Zoals koorts (meer dan 38°C) of toenemende
klachten van hoesten en/of benauwdheid.

Nee

3

Heb je een huisgenoot die naast milde
coronaklachten ook last heeft van koorts
of benauwdheid?

Ben je in nauw contact geweest met een
positief geteste persoon met of zonder
klachten? En/of heb je een huisgenoot met
corona? Minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter.

Ja

Nee

5

Ben je recent teruggekeerd uit een land
met een oranje of rood reisadvies?

> Neem contact op met je huisarts en laat je testen.
> Alle huisgenoten blijven thuis tot de uitslag van de coronatest
bekend is.
> Zodra een huisgenoot coronagerelateerde klachten krijgt,
laat deze persoon zich ook testen.
> Je huisgenoot moet zich laten testen bij de GGD.
Zodra jij ook klachten ontwikkelt: laat je testen bij de GGD.
> Alle huisgenoten blijven thuis tot de uitslag van de
coronatest van de zieke huisgenoot bekend is.

Nee

4

BLIJF THUIS

> Vraag een test aan bij de GGD (0800-1202, www.coronatest.nl).
Wachtend op de uitslag, blijf je thuis.
• Blijkt uit de test dat je corona hebt?
• Testuitslag negatief en ben je minstens 24 uur klachtenvrij?
Ga naar vraag 3.
> Heb je koorts en/of last van benauwdheid?
Dan blijven ook je huisgenoten thuis.

Ja

Nee

BLIJF THUIS

> Als je klachten ontwikkelt: laat je testen bij de GGD.
> Bij nauw contact met besmette persoon met klachten:
blijf na het laatste contact 10 dagen thuis in quarantaine.
> Bij nauw contact met besmette persoon zonder klachten:
blijf na het laatste contact 5 dagen thuis in quarantaine.

BLIJF THUIS

> Je mag gedurende 10 dagen na je terugkeer niet naar de
universiteit komen. Als je klachten ontwikkelt: laat je testen
bij de GGD.

STUDEER EN WERK
VANUIT HUIS

• Studenten informeren hun
studieadviseur.
• Medewerkers informeren
hun leidinggevende.
• De regels voor
thuisquarantaine vind je op
rijksoverheid.nl. Ben je na
10 dagen* minstens 24 uur
klachtenvrij dan ben je weer
welkom op de universiteit.

WAT TE DOEN BIJ EEN
BESMETTING?

Als je corona hebt, moeten
ook je huisgenoten/
gezinsleden thuis in
quarantaine, net als je nauwe
contacten. De GGD geeft
bij de testuitslag instructies
hierover.

*Actuele informatie
De regels van Rijksoverheid en
RIVM wijzigen regelmatig. Check
daarom altijd rijksoverheid.nl
en RIVM.nl, en volg de coronaupdates van de UU.

Je bent welkom op de universiteit!
Kom alleen voor ingeroosterd onderwijs, tentamens, gereserveerde studieplek of voor werk na toestemming
leidinggevende. Houd je aan de coronaregels, en volg de aanwijzingen in de gebouwen.
Behoor je (of een huisgenoot) tot een risicogroep, en maak je je zorgen over naar de universiteit komen? Overleg met je leidinggevende/studieadviseur.
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Voor meer informatie ga
naar uu.nl/coronavirus

