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Alleen samen krijgen we corona onder controle.  
Together, we’ll get corona under control.

De UU in de 1,5 meter-samenleving
The UU in the 1.5 meter society

Basisregels voor iedereen  -  General rules for everyone

Schud geen handen.
Don’t shake hands.

Hoest en nies in  
je elleboogholte.
Cough and sneeze  
into your elbow.

1,5 m
Houd afstand.  
Keep your distance.

Was regelmatig je handen. 
Wash your hands often.

UU-specifieke regels (op hoofdlijnen)  -  Main UU specific rules 

Werk in vaste teams en met 
je eigen dockingstation, 
toetsenbord en muis.
Work in fixed teams and  
use your own docking 
station, keyboard and 
mouse.

In de universiteitsgebouwen 
alleen medewerkers, studenten, 
leveranciers en patiënteigenaren  
in de dierenklinieken.
Only employees, students, 
suppliers and patient owners in 
veterinary clinics allowed in the 
university buildings.

Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, 
verhoging of plotseling verlies van smaak 
en reuk? Blijf dan thuis en laat je testen 
op het coronavirus. Blijf ook thuis als een 
huisgenoot naast eerdergenoemde milde 
klachten ook last heeft van koorts of 
benauwdheid.
Do you have health issues such a cold, 
coughing, a temperature or sudden loss 
of taste and smell? Then stay at home and 
get tested for the coronavirus. Also stay at 
home if a housemate also suffers from fever 
or shortness of breath in addition to the 
aforementioned mild corona symptoms.

Werk zoveel mogelijk thuis. 
Work from home as much as possible.  

Spreiding van 
verkeersstromen 
in buitenruimte.
Spreading of 
traffic flows in 
outdoor areas.

Eenrichtings-
verkeer in panden. 
One-way traffic  
in buildings. 

One-way

Beperkte 
capaciteit  
in ruimtes.
Limited  
capacity  
in rooms.

Draag een mondkapje bij verplaatsing in 
de universiteitsgebouwen. Als je op de 
plaats van bestemming bent, kun je deze 
afzetten.
Wear a face mask when moving around 
in the buildings. When you are at your 
destination, you can take it off. 


