
 

Corona-protocol en richtlijnen VU Law Academy locaties 

Gezondheidsvoorschriften: 

 
 

 

Basisrichtlijnen vanuit de overheid en locatie 

Dit is een aanvulling op de richtlijnen van het RIVM en het corona-protocol van de locaties.  

 

Corona-symptomen en colleges: 

1. Als u, of een van uw huisgenoten, (lichte) Corona-symptomen heeft volgt u het college online; 

2. Afmelding voor college op locatie uiterlijk 07:30 uur op de dag van het college doorgeven. 

E-mail: vulaw@vu.nl en telefoon: 020-5986255  

3. U ontvangt van ons een Google Meet link naar het online college; 

4. U volgt het online college op de origineel geplande dag en tijd live via Google Meet. 

 

Volg in de gebouwen altijd de onderstaande instructies: 

 Volg de instructies en de aangegeven looproutes; 

 Gebruik de lift conform de instructie, laat eerst de mensen uitstappen alvorens u instapt; 

 Geef elkaar genoeg ruimte op plaatsen waar kruisverkeer ontstaat (liften, gangen, etc.); 

 Vermijd spitsmomenten en maak strategische keuzes m.b.t. aankomst en vertrek. 

 

Ontvangstprocedure 

 Desinfecteer bij binnenkomst eerst uw handen met de aanwezige dispenser;  

 Meld u zich aan bij de host voor de registratie van uw aanwezigheid; 

 Geen fysiek contact met de host of (receptie)medewerkers. 

 

Collegezalen: 

 Wacht op de instructies van de host voor u de zaal betreed; 

 Toiletbezoek indien mogelijk vóór de start van het college en in de pauzes inplannen;  

 Neem één-voor-één aansluitend plaats in de zaal;  

 Neem plaats op een stoel zoals deze is opgesteld, verplaats de stoel of tafel niet;  

 Verlaat de zaal ook één-voor-één, op volgorde van afstand tot de deur; 

 

Vertrekprocedure 

 Meld u zich af bij de host voor de registratie; 

 Verlaat direct het pand 

 

7 September 2020 

 

  

  

 

Was uw handen 
regelmatig met 
zeep 

 

Hoest en nies in de 
binnenkant van uw 
elleboog 

 

Schud geen 
handen 

 

Houd altijd 1,5 
Meter afstand 

Blijf thuis als u 
Corona symptomen 
heeft 

     

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
mailto:vulaw@vu.nl

