
 

 

 

Protocol voor naleving Coronamaatregelen 
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Laatst gewijzigd: 02-03-2021 
 

Door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) zal er door het „Aesculapius”-bestuur 
en haar leden gedurende de pandemie extra moeten worden gelet op de naleving van de 
maatregelen van de overheid en de universiteit. Dit zullen we uiteenzetten in dit protocol. 
Het belang hiervan is duidelijk gebleken door de recente opmars van uitbraken onder 
de studenten van Nederland. Het is immers in ieders belang dat de universiteit door kan 
gaan met het faciliteren van onderwijs en dat de vereniging fysieke activiteiten kan 
organiseren. Het is van belang dat we consequent handelen in het geval dat er 
besmettingen ontstaan met het coronavirus binnen de vereniging.  

Algemene informatie  

Het is van belang dat elk lid op de hoogte is van de basisregels omtrent het coronavirus 
die opgesteld zijn door het RIVM. Deze basisregels zijn terug te vinden op de site van de 
Rijksoverheid (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus). Het bestuur geeft het dringende 
advies deze richtlijnen te lezen en te hanteren. Uiteraard dient er te allen tijde 1,5 meter 
afstand te worden bewaard tussen de leden. Indien een lid of een huisgenoot van een 
lid één of meerdere van de onderstaande klachten heeft, geeft het bestuur het dringende 
advies niet te komen naar activiteiten van de vereniging.  

LET OP: Je mag niet naar de universiteit of activiteiten van de vereniging komen als:  

• Je gezondheidsklachten hebt die kunnen wijzen op het coronavirus. Blijf thuis 
en maak een afspraak bij de GGD voor een test: 0800-1202.  

• Je de afgelopen tien dagen bent teruggekeerd uit een land met een oranje of rood 
reisadvies, waarvoor de overheid thuisquarantaine adviseert. 

Veelvoorkomende symptomen van het coronavirus zijn:  

o Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;  

o Hoesten;  

o Benauwdheid;  

o Verhoging of koorts;  

o Plotseling verlies van reuk en/of smaak.  

Advies commissies  

Voor studieverenigingen geldt dat geen fysieke activiteiten georganiseerd mogen worden, 
behalve sportactiviteiten. Voor sportactiviteiten geldt dat deze georganiseerd mogen 
worden met de regels van het RIVM en in overleg met de accommodatie waar de 
sportactiviteit wordt georganiseerd.  

Het bestuur geeft het dringende advies aan alle commissies om online te vergaderen en 
niet fysiek bij elkaar te komen. Via de Universiteit is het mogelijk om professioneel te 



 

 

vergaderen via Microsoft Teams. Hiermee hoopt het bestuur de verspreiding van het 
virus buiten activiteiten ook verder te beperken. Naast online vergaderingen, adviseert 
het bestuur alle commissies niet fysiek samen te komen, of, indien strikt noodzakelijk, 
met maximaal twee man samen te komen. Voor het organiseren van activiteiten, worden 
te allen tijde de richtlijnen van de Universiteit Leiden, de veiligheidsregio Hollands 
Midden en het RIVM gehanteerd. Een commissie dient altijd met het bestuur te 
communiceren wat voor activiteiten er gepland staan en op welke manier deze 
uitgevoerd zullen worden voor goedkeuring. Indien de activiteit in overtreding is met de 
richtlijnen van de Universiteit Leiden, de veiligheidsregio of het RIVM, behoudt het 
bestuur het recht deze activiteit af te keuren. Voor elke activiteit zal, indien mogelijk, 
zowel een fysieke als een online optie worden voorgesteld door de commissie. Stel binnen 

je commissie een deadline voor wanneer besloten zal worden of de activiteit fysiek of 
online zal plaatsvinden en communiceer dit met het bestuur.  

Wanneer richtlijnen worden aangepast zal het bestuur dit naar de commissies 
communiceren zodat de commissies te allen tijde op de hoogte is van de actuele 
toestand. Daarnaast zal dit worden aangepast in dit document.  

Registratie contactgegevens  

Om een overzicht te hebben van alle leden die met elkaar in contact zijn geweest op 
activiteiten zullen altijd de contactgegevens van de deelnemers worden geregistreerd. 
Het verschaffen van deze gegevens zal in de meeste gevallen gebeuren via de website van 
de vereniging. Blijk je na het bijwonen van een activiteit besmet te zijn? Meld dit dan bij 
de ab-actis van het bestuur (bestuur@aesculapius.nl) en bij de studieadviseurs van de 
opleiding. Het bestuur zal de overige deelnemers hiervan op de hoogte stellen. Uiteraard 
zal de identiteit van de besmette persoon niet openbaar worden gemaakt, maar het is in 
het belang van de overige aanwezige leden dat een eventuele besmetting wordt gemeld. 
Wij adviseren alle deelnemers van de activiteit in kwestie deel te nemen aan het bron- 
en contactonderzoek van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Het register van 
contactgegevens zal te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld door het bestuur.  

Extra regels activiteiten  

Wanneer fysieke activiteiten weer mogelijk zijn, zullen verschillende regels gelden die 
zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, de veiligheidsregio Hollands Midden en 
de Universiteit Leiden. Te allen tijde zullen de maatregelen die door het RIVM, de 
veiligheidsregio, en de Universiteit Leiden worden gesteld, leidend zijn. Als de 
maatregelen van het RIVM versoepelen/verstrengen zullen onze regels daarop worden 
aangepast. De meest recente, en tevens geldende versie van dit protocol, zal te vinden 
zijn op de website onder verenigingsdocumenten. Als aanvulling op de bovengenoemde 
regels en richtlijnen gelden ook de volgende regels en adviezen:  

1. Een deelnemer dient zich te allen tijde te houden aan de regels die worden gesteld 
door een eventuele externe locatie;  

2. Bij binnenkomst van een activiteit dienen alle deelnemers hun handen te 
desinfecteren. Desinfectie middelen zullen worden gefaciliteerd door het bestuur 
of door een eventuele externe locatie;  



 

 

3. Deelnemers moeten zo veel mogelijk blijven zitten aan een tafel wanneer dit 
mogelijk is. Het rondlopen van deelnemers zal zo veel mogelijk worden ingeperkt;  

4. Als een deelnemer van een activiteit vijf dagen na het bijwonen van de activiteit 
bovengenoemde klachten ontwikkelt dient de deelnemer dit aan te geven bij de 
ab-actis van het bestuur (bestuur@aesculapius.nl). Bij een eventuele positieve 
test zal dit worden gedeeld met de overige deelnemers van de desbetreffende 
activiteit, uiteraard wordt hierbij de identiteit van de besmette persoon niet 
vermeld;  

5. Als een deelnemer zich tijdens een activiteit niet aan de bovengenoemde regels 
houdt zal hij/zij worden gewaarschuwd door het bestuur of de organiserende 
commissie. Als na één maal waarschuwen de deelnemer weer deze regels 
overtreedt zal hij/zij worden verzocht de activiteit te verlaten. Wanneer het 
bestuur een deelnemer twee keer in vijf activiteiten verzoekt een activiteit te 
verlaten zal deze deelnemer automatisch bij een volgende activiteit onderaan de 
wachtlijst worden gezet. Bij een eventuele volgende overtreding behoudt het 
bestuur het recht deze deelnemer bij activiteiten te weigeren of van de activiteit 
te verwijderen (Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk VIII, artikel 1 t/m 3).  

 

Door de geringe plekken bij de fysieke activiteiten die de vereniging zal organiseren, en 
om een register van contactgegevens bij te houden van de deelnemers, is een inschrijving 
via de website verplicht. Hierbij is het ‘In- en Uitschrijf Protocol’ van kracht. Dit protocol 
is te vinden op de website van de vereniging onder ‘Verenigingsdocumenten’. Als je op 
de wachtlijst voor een activiteit bent geplaatst zal minimaal 48 uur voor de aanvang van 
de activiteit contact worden opgenomen als er wel of niet een plek vrijgekomen is.  

Slotwoord  

Het bestuur wilt alle leden meegeven om op jezelf en elk ander te letten in deze roerige 

tijden. Het klinkt inmiddels als een cliché, maar alleen samen krijgen we de verspreiding 

van het coronavirus onder controle. 

 

 


