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Beste collega, 

Tijdens de coronapersconferentie van het kabinet afgelopen vrijdag 14 

januari werd onder meer bekend gemaakt dat het hoger onderwijs haar 
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deuren weer mag openen. Voor ACTA betekenen de afgekondigde 

versoepelingen het volgende: 

 De eerder ingeplande onderwijsroosters veranderen niet, en het 

theorie-onderwijs blijft voorlopig nog op afstand. 

 Het wordt voor alle studenten, patiënten én medewerkers verplicht 

een medisch (IIR) mondneusmasker te dragen in het ACTA-gebouw. 

 Het medische mondneusmasker dient te allen tijde te worden 

gedragen (ook tijdens het onderwijs). De enige uitzondering geldt 

voor het zitten achter een bureau, mits er 1,5 meter afstand tot 

anderen gehouden wordt. 

 De quarantaineregels zijn aangepast, waardoor o.a. geboosterde 

mensen niet meer altijd thuis hoeven te blijven na contact met een 

besmette persoon. Bekijk alle aangepaste regels voor quarantaine op 

de website van de Rijksoverheid. 

Verder blijven uiteraard de basisregels gelden: blijf afstand houden, doe 2 

keer per week een zelftest, en bij klachten: blijf thuis.  

  

Terug uit het buitenland?  

Wanneer je besmet raakt in het buitenland kun je thuis anderen weer 

besmetten. Houd je daarom (ook als je je goed voelt) aan de 

quarantaineregels die gelden na een bezoek in het buitenland. Zie hiervoor 

de ACTA-protocollen op Zorgnet, en doe de checklist op de website van de 
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Rijksoverheid. 

  

  

 

Boosteren zonder afspraak 

Iedereen is vrij in de keuze om zich 

wel of niet te laten vaccineren. 

Toch moedigen we je aan om je te 

laten vaccineren, omdat vaccinatie 

het belangrijkste middel is in de 

strijd tegen het coronavirus. Sinds 

gisteren geldt er (alleen) in de 

RAI vrije inloop voor deze 

'oppepprik'. 

 
 

  

 

Zie ACTA.nl 

  

  

Alle geldende maatregelen  

Blijf je aan de geldende maatregelen in het ACTA-gebouw houden. Even 

kwijt wat die ook weer zijn? 

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/
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Onderwijs 

Fysiek onderwijs mag, onder de volgende voorwaarden: 

 Een maximale groepsgrootte van 75 studenten in collegezalen; 

 Het dragen van mondkapjes binnen en buiten de les- of collegezalen; 

 Gebruik preventief en bij klachten zelftesten (gratis 

via www.zelftestonderwijs.nl, of op te halen bij de ingangen); 

 Strakke hygiënemaatregelen en het volgen van de quarantaine-

richtlijnen; 

 Volg looproutes, zodat contact beperkt blijft. Houd ventilatie optimaal. 

 In blok 3 zijn de tentamens online met proctoring. 

Mondkapjesplicht 

 Draag in het ACTA-gebouw een mondneusmasker, bij 

verplaatsingen én tijdens staan of zitten. 

 Uitzonderingen gelden:  

o Indien het dragen van een masker deelname aan of verzorging 

van een onderwijsactiviteit belemmert; 

o Bij het eten of drinken op een vaste zit- of staanplaats. 

 Gebruik van zelfgemaakte en stoffen mondkapjes wordt afgeraden. 

Draag medische mondneusmaskers (wegwerpmondkapjes) - 

liefst type II of IIR. 

 Mondneusmaskers zijn beschikbaar bij de ingangen. 

  

http://www.zelftestonderwijs.nl/


Activiteiten, promoties, oraties 

 Onderwijsgerelateerde activiteiten en evenementen voor studenten 

en medewerkers zijn toegestaan, met een maximum groepsgrootte 

van 75 personen. Houd waar mogelijk 1,5 m afstand. Ook hier geldt 

de mondneusmaskerplicht. 

 Oraties, promoties, diploma-uitreikingen en lezingen zijn 

toegestaan op locatie, met een maximum van 75 aanwezigen. 

 Sociale activiteiten zijn uitgesloten van de onderwijsvrijstelling. De 

algemene maatregelen die gelden voor bijeenkomsten zijn van 

toepassing. 

Thuiswerken 

 Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. 

 Uitzonderingen zijn noodzakelijke werkzaamheden die niet vanuit 

huis kunnen plaatsvinden. 

Basisregels en quarantaine-richtlijnen 

Het blijft belangrijk om de basisregels (hygiënemaatregelen) en 

quarantainerichtlijnen in acht te nemen. De quarantainerichtlijnen zijn 

aangepast; zie de informatie van de overheid. 

  

Blijf alert  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona


Iedereen kan het coronavirus krijgen, houd je dus zo goed mogelijk aan 

de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Heb je klachten? Kijk 

op www.thuisarts.nl. Blijf thuis en laat je testen door de GGD of versneld via 

ACTA als je patiëntenzorg verleent. 

 

Vragen? 

Heb je vragen over een corona-gerelateerde situatie, twijfel je of je naar 

ACTA moet komen of wil je advies? Dan kun je terecht bij medewerkers van 

BCO via corona@acta.nl. 

 

Ondersteuning nodig? 

Ben je student? Neem dan contact op met de studieadviseurs via 

de studieadviseurs. Ben je medewerker? Neem contact op met je 

leidinggevende of de HR-adviseur via penobedrijfsvoering@acta.nl. Buiten 

ACTA zijn de bedrijfsmaatschappelijk werkers van AMD/VU beschikbaar. 

Als je het even moeilijk hebt, kunnen ze je bijstaan en - als dat nodig is - 

samen met jou naar een oplossing zoeken: secretariaat.amd@vu.nl. 

 

Meer informatie 

Lees alles over ACTA en de coronacrisis 

  

De volgende coronanieuwsbrief verschijnt over een maand, of wanneer er 

wijzigingen zijn rondom de coronamaatregelen.  

Zie ACTA.nl voor de planning 
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Deze mail valt onder de informatieplicht. Je kunt je hiervoor dus niet afmelden. 
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