
Basisregels voor iedereen

Als je komt werken op de VU, dan gelden de volgende campusafspraken

Werk en studeer zoveel  
mogelijk thuis

De coronamaatregelen zijn 
aanvullend op de reeds 
geldende veiligheidsregels 
van de campus. 
In geval van nood,
bel 22222 of 020 - 5982222

Werken op de VU 

4  Je bent op de campus voor een toegestane activiteit
 Er is geen alternatief om thuis te werken
4  Toegang uitsluitend via de hoofdingang van gebouwen

Bij binnenkomst heb je de mogelijkheid om de handen schoon te maken
4  Bij binnenkomst van een gebouw meld je je aan op vertoon van je VU-pas
 Bij vertrek meld je je weer af
4  Ga direct naar je werkplek en volg de instructies en looplijnen 
 Bij passeren: houd rechts, loop door en voorkom onnodig contact
4  Blijf zoveel mogelijk in je eigen werkgebied  

Verplaats je niet onnodig over de campus
4  Verblijf niet langer dan noodzakelijk op de campus

Heb je klachten? Blijf thuis 
en laat je testen
Ben je benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten ook
alle huisgenoten thuis blijven 

VERSIE: OKTOBER 2020

Een anderhalvemeter-universiteit

Houd 1,5 meter afstand
Als je ziet dat het lastig wordt 
om 1,5 meter afstand te 
houden: geef ruimte aan de 
ander, ga zelf weg

1,5 M

Vermijd drukke plekken
Reis je met het OV? Plan dit 
dan zorgvuldig en houd je aan 
de afspraken

Was vaak je handen  
en hoest en nies in 
de binnenkant van je 
elleboog

Draag een mondkapje
bij verplaatsing in de
VU-gebouwen
Het mondkapje mag af, als je 
gaat zitten



Alleen samen krijgen we corona onder controle
Op de VU nemen we onze verantwoordelijkheid en geven we elkaar de ruimte

Werken op de campus

Verlaten van de campus

4  Ruim je werkplek op en maak deze schoon
 Mogelijk dat de werkplek de volgende dag door een collega wordt gebruikt
4  Verlaat het gebouw langs de kortste route
 Gebruik zoveel mogelijk de trap
4  Vergeet niet om je af te melden!

VU.NL/CORONAVIRUS

Per faculteit, dienst of afdeling is een coronacoördinator aangewezen die verantwoordelijk is voor 
het werkplan op de werkvloer en de onderlinge afspraken rondom werktijden en aanwezigheid. De 
coronacoördinator is het aanspreekpunt voor medewerkers over werken op de VU.

4   Zorg ervoor dat je werkt op 1,5 meter afstand van je collega’s
 Op de werkvloer worden geen stoelen weggehaald of bureaus afgeplakt 
4   Wissel niet van werkplek en blijf gedurende de dag op de eigen werkvloer
 Beperk extra gebruik van liften en trappen om anderen ook de ruimte te geven op de campus aanwezig te zijn
4   Je kunt je werkplek schoonmaken aan het begin en einde van de werkdag
 Er zijn schoonmaakspullen aanwezig 
4   Spreid de koffie- en lunchmomenten met je aanwezige collega’s
 Voorkom rijvorming bij de koffie-, frisdank- en snackautomaten
4   Vergaderen op de eigen werkvloer kan, mits op 1,5 meter afstand van elkaar
 Vergader zoveel mogelijk online

Voor onderwijs en onderzoek zijn aanvullende procedures opgesteld. 
Deze zijn te vinden op vu.nl/campus-in-coronatijd. Zorg dat je deze procedures kent voordat je naar de VU komt.

http://vu.nl/campus-in-coronatijd

