
Ben je positief getest op corona?
Of heb je een positieve zelftest? Maak een testafspraak bij
de GGD om dit te bevestigen. 

Ontmoet elkaar op de VU campus! 
Wat kan je nog meer doen om de verspreiding van het virus te stoppen:
4  Houd je aan de coronaregels en volg de aanwijzigingen in de gebouwen. Meer informatie lees je in de flyer met basis- en campusregels.
4  Download de CoronaMelder-app.
4  Neem twee keer per week een zelftest af. Bestel ze gratis via zelftestonderwijs.nl
4  Vacccineren is het belangrijkste middel in de strijd tegen het coronavirus. Meer informatie over vaccineren.
4  Kom alleen voor geplande onderwijsactiviteiten. Kom niet naar een les van 75+ als je daarvoor niet bent ingeschreven.

Mag ik naar de VU campus om te studeren of voor onderwijs?

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 

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 

Ben je door de docent geïnformeerd dat iemand uit jouw 
les positief is getest op corona? Of door die persoon zelf?

Nee 

Ben je recent teruggekeerd uit een land met een oranje 
of rood reisadvies? 

Nee 

Ja 

Ja 

Doe dan de quarantainecheck
Of je in quarantaine moet hangt af of kan worden achterhaald of het
contact dat de student(en) met de positief besmette student had korter
was dan 15 minuten, of op meer dan 1,5 meter afstand.
 

Ja Doe dan de quarantaine reischeck

Nee 

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.
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https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/9a42ea32-f2ca-4f75-9fd2-7d054674dec9/Flyer_backToCampus.pdf
https://www.zelftestonderwijs.nl
https://www.ggd.amsterdam.nl
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/nl
https://coronatest.nl
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl
http://vu.nl/coronavirus


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. 

Meet each other on the VU campus!
Other things you can do to stop the virus from spreading:
4  Follow the Covid rules and the instructions in the buildings. For more information, read the de flyer about the basic rules and the rules on campus.
4  Take a self-test twice a week. Order free testing kits on zelftestonderwijs.nl
4  Vaccination is our most important weapon in the fight against Covid-19.  More information about vaccination.
4  Only come to campus for scheduled educational activities. Do not come to a class with more than 75 people if you are not registered for that class.

Can I come to the VU campus for classes or to study?

Stay at home! Follow the GGD’s instructions and do the quarantinecheck. 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 

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 

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

No 

Have you recently returned from a country with an
orange or red travel advisory? 

No 

Yes 

Yes 

Do the quarantinecheck
Whether or not you should quarantine depends on the duration of your
contact with the infected student (more or less than 15 minutes) and your 
proximity (more or less than 1.5 metres).
 

Yes Do the quarantine travel check

No 

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.
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