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Aangepaste huisregels in de studiecentra ter voorkoming van verspreiding
van het COVID-19-virus
Om te voorkomen dat mogelijke ziektekiemen zich kunnen verspreiden verzoeken wij u zich
aan onderstaande regels te houden:
-

Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
verhoging of koorts.
- Was uw handen regelmatig
- Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van andere personen
- Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
- Schud geen handen
Procedure bij CBI of schriftelijke tentamens:
- U heeft een oproepbericht voor het betreffende tentamen.
- Eventuele begeleiders kunnen niet worden toegelaten in het studiecentrum, dus kom
alleen.
- U heeft niet eerder dan een half uur voor aanvang van het tentamen toegang tot het
studiecentrum.
- Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij verplaatsing in het studiecentrum. Het
mondkapje mag af als u zit. (Bent u het mondkapje vergeten mee te nemen, dan kunt u
een wegwerp-exemplaar ophalen bij de balie van het studiecentrum.)
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
- U meldt zich bij de medewerker aan de balie. De bedoeling is uitdrukkelijk dat u het
plexiglasscherm tussen u en de medewerker houdt.
- Volg de instructies van de medewerker op.
- Tijdens de identiteitscontrole dient u zelf het identiteitsbewijs naast uw hoofd te
houden met foto zichtbaar voor de medewerker.
- Na de aanmelding kunt u plaats nemen in de aangewezen wachtruimte.
- Met de desinfecterende handgel in de wachtruimte kunt u eventueel nogmaals uw
handen bij binnenkomst reinigen.
- In de wachtruimte worden de tentameninstructies voorgelezen.
- U wordt 1 voor 1 naar het tentamenlokaal begeleid.
- De kluisjes worden niet gebruikt. Horloges, armbanden, mobiele telefoons en andere
smart devices of digitale apparatuur moeten vooraf worden uitgeschakeld en in uw tas
worden opgeborgen.
U kunt uw tas naast uw tafel neerzetten. Alleen de toegestane hulpmiddelen, uw
identiteitsbewijs, OUcard en eventueel een zelf meegebracht transparant flesje water
mogen op tafel.
- U mag een mondkapje dragen tijdens het tentamen. Alleen bij de ID-controle wordt
gevraagd even het mondkapje weg te halen.
- Toiletbezoek: 1 persoon tegelijk. Geeft u dit even aan bij de medewerker.
- In het lokaal: U maakt uw tentamen zoals gewoonlijk. Zodra u klaar bent, steekt u uw
hand op. De surveillant gaat voor u controleren of u de OU ruimte veilig kunt verlaten.
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-

U dient alle materiaal wat reeds op uw tafel lag, te laten liggen. Onze medewerkers
zorgen ervoor dat dit weer opgeruimd wordt.
U krijgt een seintje als u de ruimte, met inachtneming van de regelgeving, kunt
verlaten.

Procedure bij andere bijeenkomsten:
- U heeft een uitnodiging voor de (toegestane) bijeenkomst.
- U heeft niet eerder dan een half uur voor aanvang van de bijeenkomst toegang tot het
studiecentrum.
- Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij verplaatsing in het studiecentrum. Het
mondkapje mag af als u zit. (Bent u het mondkapje vergeten mee te nemen, dan kunt u
een wegwerp-exemplaar ophalen bij de balie van het studiecentrum.)
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
- U meldt zich bij de medewerker aan de balie. De bedoeling is uitdrukkelijk dat u het
plexiglasscherm tussen u en de medewerker houdt.
- Volg de instructies van de medewerker op.
- Met de desinfecterende handgel in de wachtruimte kunt u eventueel nogmaals uw
handen reinigen.
- De kluisjes worden niet gebruikt. Persoonlijke bezittingen neemt u mee naar het
lokaal.
- Toiletbezoek: 1 persoon tegelijk.
- In het lokaal: Houdt 1,5 m afstand. U zorgt zelf voor het opruimen van het lokaal na
afloop.
- Meldt u bij de balie af, wanneer u het pand verlaat.

Houdt u zich aan de aanwijzingen van onze medewerkers.
Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

