Onderwerp: Testbeleid corona (‘testen testen testen’)
- English below -

Beste collega,
In aanvulling op onze berichten van 18 augustus (Handreiking Onderwijs) en 30 augustus (Start
Academisch Jaar 2021-2022) willen wij, wellicht ten overvloede, de aandacht vestigen op het
testbeleid. Docenten wordt aangeraden met de studenten te bespreken of ze van de
testvoorzieningen op de hoogte zijn.
Gratis zelftesten
We roepen alle studenten en medewerkers die onderwijs geven, op zich twee keer per week te
testen. Zo kunnen we besmettingen eerder opsporen en dragen we het virus minder snel ongemerkt
over op anderen. Er zijn gratis zelftesten beschikbaar via een digitaal portaal van SURF:
www.zelftestonderwijs.nl. Bij de ingang van de gebouwen zullen ook zelftesten worden verstrekt.
Verzoek is de test niet bij de receptie te doen. Medewerkers en studenten wordt overigens ook
aangeraden bij twijfel een PCR-test te laten doen bij de GGD. Dat kan ook als men geen klachten
heeft en is betrouwbaarder dan een zelftest. Medewerkers en studenten doen dit gratis via
https://coronatest.nl/
Wat te doen bij besmetting?
Bij een onverhoopte besmetting is intern melding maken van groot belang, hoewel dit wordt
gevraagd op basis van vrijwilligheid. Deze informatie wordt anoniem opgeslagen. Ook bron- en
contactonderzoek door de GGD is essentieel. De interne procedure voor melding van een besmetting
en wat te doen in geval van een besmetting met het coronavirus staat hier.
Wanneer je verneemt dat iemand die bij je college aanwezig was corona heeft gekregen, geldt het
volgende. Als je voldoende beschermd bent (gevaccineerd of reeds hersteld van corona), hoef je niet
in quarantaine, maar is het raadzaam je bij verkoudheidsklachten e.d. te laten testen.
Wees terughoudend met grote groepen. Ben je niet beschermd, ga dan vijf dagen in quarantaine en
test geregeld (zie verder de website van het RIVM).
Campusprotocol
Sinds 30 augustus staat er een nieuw campusprotocol op de universitaire corona-website en
aanvullende informatie over het coronabeleid. De universiteit streeft als werkgever naar een
werkomgeving die zo veilig mogelijk is. Raadpleeg voor meer informatie de website over FGWBlended en FGW Onderwijs.
Met hartelijke groet,
namens het Faculteitsbestuur,
Mirjam de Baar en Jeroen Touwen
Vice-decanen Faculteit Geesteswetenschappen

--------------------------------------------------------------------Dear colleague,

In addition to the messages we sent to you on 18 August (Guidelines Education) and 30 August (Start
of the 2021-2022 Academic Year) we would like to pay extra attention to testing policy. We advise
teaching staff to discuss this subject with the students and inquire whether they know about these
facilities.
Free self-tests
We are asking all students and teaching staff to take tests in principle twice a week. This enables us
to detect infections sooner and makes us less likely to inadvertently transmit the virus to others. Free
self-tests are available via a digital portal of SURF: www.zelftestonderwijs.nl. Self-tests will also be
supplied at the entrance of University buildings (please do not do the self-test at the reception desk).
Staff and students are further advised to have a PCR test performed by the GGD when in doubt. They
can request one even if they have no symptoms, and a PCR test is more reliable than a self-test. Staff
and students can arrange this free of charge via https://coronatest.nl/.
What to do in case of infection
In the unfortunate event of infection, it is very important to report your case internally, although this
is requested on a voluntary basis. The information will be stored anonymously. It is also essential that
the GGD carries out a source and contact investigation. The internal procedure for reporting a case is
already in place. Please read here (and here) what to do in case of a coronavirus infection.
When you hear that someone from your class is contaminated with covid, then the following is
pertinent. If you are sufficiently protected (vaccinated or already recovered from covid), you do not
have to self-quarantine, but it is recommended to take a test when you develop any of the known
symptoms. In the meantime, avoid participating in large groups. If you are not protected, selfquarantine for five days and test yourself regularly (see further information in the campus protocol).
Campus protocol
Recent university-level information can be found on corona update 30 August and the new campus
protocol valid since 30 August, together with additional information about the COVID-19 policy. As
employer, the university attempts to create a working environment that is as safe as possible. For
more information you can also check corona updates for the Faculty of Humanities and FGW
Learning, the teaching support website.
With kind regards,
on behalf of the Faculty Board,
Mirjam de Baar and Jeroen Touwen
Vice Deans of the Faculty of Humanities

