Corona update 29 november 2021

Tijdens de persconferentie afgelopen vrijdag 26 november zijn de
coronamaatregelen verder aangescherpt. Deze maatregelen zijn zondag 28
november ingegaan, en gelden in ieder geval tot zondag 19 december en
zijn aanvullend op de maatregelen die er al waren. Via deze corona update
lees je welke nieuwe maatregelen en richtlijnen we hanteren en wat dat
voor jou betekent.
(Nieuwe) regels algemeen


Voor publieke locaties geldt 1,5 meter afstand en is het dragen
van een mondkapje verplicht voor volwassenen vanaf 18 jaar.
Dat geldt ook op plekken waar het coronatoegangsbewijs
verplicht is.
 Regels bij quarantaine: Als een huisgenoot besmet is moet
deze in isolatie en moeten alle andere huisgenoten in
quarantaine. Ook als men gevaccineerd is.
 Het advies is om vanuit huis te werken, tenzij het niet anders
kan.
 Ontvang je bezoek of ga je op bezoek, doe vooraf een zelftest.
Ontvang thuis niet meer dan 4 mensen per dag en ga
maximaal 1 keer per dag op bezoek.
 Horeca, niet-essentiële winkels en niet-essentiële
dienstverlening, recreatieparken, bioscopen, theater ed. zijn
gesloten tussen 17.00 uur en 05.00 uur.
 Essentiele winkels zoals supermarkten en drogisterijen mogen
open zijn tot 20.00 uur.
De regels en uitzonderingen die voor het onderwijs gelden lees je
hieronder.
Wat betekent dat voor ons



Het onderwijs op locatie gaat door, ook het avondonderwijs.
De 1,5 meter afstand is verplicht tussen
docenten/medewerkers onderling, maar niet tussen studenten
onderling. Hoewel de anderhalve meter van studenten naar
docenten niet verplicht is, is het dringende advies is om, waar
mogelijk, toch de 1,5 meter afstand te bewaren.







In het mbo mogen maximaal 75 personen in 1 ruimte. De
beperking voor groepsgrootte geldt niet voor
examinering. Voor de pauzes kan dat betekenen dat niet alle
studenten in de aula kunnen verblijven en een deel buiten
moet pauzeren. Ook als het slecht weer is.
In de ‘loopruimtes’ van de gehele organisatie worden
mondkapjes gedragen. In de klas mogen die af zodra je zit. In
principe neem je zelf een mondkapje mee. Wie geen
mondkapje heeft kan bij iedere Balie gratis een mondkapje
ophalen. Zonder mondkapje heb je geen toegang tot de
locaties. Uitzondering geldt als daar een medische reden voor
is, bij voorkeur wordt dan een face-shield gedragen. De
mondkapjesplicht geldt ook voor (praktijklessen van)
opleidingen voor contactberoepen waarbij het brancheprotocol
daarom vraagt en waar de 1,5 meter afstand niet geborgd kan
worden.
Je blijft 2x per week preventief zelftesten.

