
Have you tested positive for Covid-19?
If you’ve taken a self-test and the result is positive, make a 
test appointment with your local GGD for confirmation.

Can I come to the VU campus to teach?

Stay at home! Follow the GGD’s instructions and do the quarantine check.Yes 

Stay at home and make a test appointment with the GGD 
Do you have Covid-19? Stay at home and follow the GGD’s instructions.Yes 

No

Do you have any Covid-19 symptoms? 
Symptoms include runny nose, sneezing, sore throat, 
coughing, difficulty breathing, high temperature, 
fever, sudden loss of smell and/or taste.

No

Do you have a roommate who has tested 
positive or have you been in close contact with 
someone who was infected, and are you not 
sure whether you should stay at home?

No

No

Yes 

Do the quarantine check 
Are you being advised that you should avoid crowded places but that you don’t 
have to stay at home? If this is the case, don’t come to the campus until you pose 
no risk to others anymore (as social distancing on campus has been lifted).

Sample texts for informing students and more information 
about teaching on campus are available here

Have you recently returned from a country with an 
orange or red travel advisory? Yes Do the quarantine travel check

No

Meet each other on the VU campus!
Other things you can do to stop the virus from spreading:
4  Download the CoronaMelder app
4  Take a self-test twice a week. Order free testing kits on zelftestonderwijs.nl

Current information – The Covid rules and recommendations issued by the government and the RIVM change regularly. Always check rijksoverheid.nl and RIVM.nl,  
and read VU Amsterdam’s Covid updates

Yes 
Have you been informed by the university or 
by one of your students that someone in your 
class has tested positive? Or have you been 
informed by the person themselves?

If the student does remember who they 
were in close contact with, talk to them 
about informing anyone who might be at 
risk. In this case

It’s not necessary to 
inform the entire class.

If the student who tested positive 
doesn’t remember who they sat 
next to or if they don’t know the 
other students in your class.

Inform the entire 
class via Canvas
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https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/en
https://coronatest.nl/
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/en
https://vu.nl/en/employee/teaching-and-corona/teaching-on-campus
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/en
http://zelftestonderwijs.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl
https://vu.nl/en/education/more-about/coronavirus-updates


Ben je positief getest op corona?
Maak een afspraak bij de GGD om te bevestigen of 
je corona hebt en mijd tot die tijd contacten. 

Mag ik naar de VU campus om onderwijs te geven?  

Blijf thuis! Volg de instructies van de GGD en doe de quarantainecheck. Ja 

Blijf thuis en laat je testen door de GGD
Heb je corona? Blijf thuis en volg de instructies die je krijgt van de GGD.
 

Ja 

Nee

Heb je één of meerdere klachten die passen bij het
coronavirus?
Zoals loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid,
verhoging, koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak.

Nee

Heb je een huisgenoot met corona of ben je in nauw
contact geweest met iemand die corona heeft, en heb
je daardoor of om een andere reden vragen of je thuis 
moet blijven? 

Nee

Nee

Ja 

Doe dan de quarantainecheck
Krijg je het advies dat je niet thuis hoeft te blijven, maar dat je drukte moet 
vermijden? Kom dan - i.v.m. wegvallen afstandsnorm - niet naar de campus 
gedurende de tijd die de quarantainecheck aangeeft.

Voorbeeldteksten voor het informeren van studenten en 
meer informatie over onderwijs geven op de campus

Ben je recent teruggekeerd uit een land met een oranje 
of rood reisadvies? Ja Doe dan de quarantaine reischeck

Nee

Ontmoet elkaar op de VU campus! 
Wat kan je nog meer doen om de verspreiding van het virus te stoppen:
4  Download de CoronaMelder-app.
4  Neem twee keer per week een zelftest af. Bestel ze gratis via zelftestonderwijs.nl

Actuele informatie - De regels van Rijksoverheid en RIVM wijzigen regelmatig. Check daarom altijd rijksoverheid.nl en RIVM.nl, en volg de corona-updates van de VU.

Ja 
Ben je geïnformeerd door de VU of door 
een student dat iemand in je les corona 
heeft? Of door die persoon zelf?

Weet de positief geteste student 
wel wie er binnen 1,5m afstand 
van hem/haar zat.

Stem dan met de student af 
wie hen informeert. In dit geval 
hoeft dus niet de hele groep 
geïnformeerd te worden.

Weet de positief geteste student 
niet meer wie er binnen 1,5m 
afstand van hem/haar zat of hij/zij 
kent de medestudenten niet.

Dan moet de hele groep 
worden geïnformeerd via 
canvas.
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https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl
https://coronatest.nl
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl
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https://www.zelftestonderwijs.nl
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