Aanvullende informatie COVID-19 voor deelnemers
Tijdens de COVID-19 uitbraak, zijn de FSW labs open voor onderzoek. Hierbij worden de laatste
richtlijnen van het RIVM en FDS (Federatie Medische Specialisten) aangaande COVID-19 gevolgd.
Onze labomgeving en -protocollen zijn binnen de universiteit (Dienst Veiligheid, Gezond en Milieu,
Faculteitsbestuur en College van Bestuur) beoordeeld en goedgekeurd.
We nemen passende maatregelen zodat het veilig is voor u als deelnemer en voor onze onderzoekers.
Wij dringen erop aan dat u thuis blijft bij de volgende klachten: neusverkoudheid, niezen, keelpijn,
hoesten en/of benauwdheid of koorts (> 38 graden °C). Blijf tevens thuis als een huisgenoot last heeft
van 1 of meerdere van de laatste twee klachten (onderstreept).
Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met onderliggende ziekten hebben een verhoogd risico op ernstig
verloop van COVID-19. Wanneer u behoort tot deze COVID-19 risicogroep, dan kunt u helaas niet
deelnemen aan het onderzoek. Zie voor de risicogroepen https://www.rivm.nl/coronavirus-covid19/risicogroepen. U wordt verzocht contact op te nemen met de onderzoeker.
U wordt verzocht om voorafgaande aan het onderzoek een online screening in te vullen om er zeker van
te zijn dat u geen COVID-19 symptomen heeft. Deze screening kunt u vinden via de volgende link:
https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cNmYkPRoL3MT9lA of door de QR-code te scannen.
De antwoorden op de screening worden niet opgeslagen, behalve uw e-mail adres.
Indien de screening in orde is, ontvangt u een e-mail. Deze e-mail is 24 uur geldig
en moet u bij binnenkomst van het lab waar het onderzoek zal plaatsvinden aan de
onderzoeker kunnen tonen. Mocht u niet door de screening zijn gekomen of tussen
het moment van het invullen van de screening en de komst naar het lab alsnog
symptomen ontwikkelen, wordt u verzocht contact op te nemen met de
onderzoeker om uw komst af te melden dan wel uit te stellen.
Op de Universiteit Leiden geldt een mondkapjesplicht. Hiertoe dient u een eigen niet-medisch
mondkapje mee te brengen. Bij binnenkomst en verplaatsing door de gangen dient u dit mondkapje te
dragen. In het onderzoekslab mag het mondkapje weer af.
Wij vragen vriendelijk om:
•
•
•
•
•
•

Maximaal 24 uur van tevoren de online screening in te vullen;
De bevestigingsmail paraat te hebben;
Op de afgesproken tijd te komen en u te melden zoals afgesproken met de onderzoeker;
Bij binnenkomst een eigen mondkapje te dragen;
Uw handen te desinfecteren bij binnenkomst bij de desinfectiezuil;
Geen handen te schudden.

Voor bepaalde onderzoeken is het niet mogelijk om 1,5 meter afstand aan te houden. De onderzoeker
zal dan volgens het geldende protocol passende beschermende maatregelen nemen. Ook vragen wij u de
aanwijzingen van het personeel op te volgen.
Mocht u nog vragen hebben over de maatregelen stel deze dan gerust, bij voorkeur voorafgaand aan
deelname aan het onderzoek.

