Leerlingprotocol U-Talent campusbezoek
Als je in het kader van U-Talent naar de Universiteit Utrecht komt, zijn de volgende
Corona-regels van belang:
Algemene regels
Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Op de RIVM website
vind je hierover de laatste informatie.
-

Was vaak je handen met water en zeep.

-

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

-

Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

-

Schud geen handen.

De campusregels
Kom zoveel mogelijk op de fiets of laat je brengen door een ouder/verzorger. Kom
alleen met het Openbaar Vervoer als het niet anders kan.
-

Vanaf het moment dat je op de campus aankomt, houd je 1,5 meter afstand tot
anderen. Pas wanneer je in het lokaal bent, hoef je niet langer 1,5 meter afstand te
bewaren tussen jou en de andere U-Talent leerlingen. Je houdt wel 1,5 meter afstand
tot de docent.

-

Vanaf het moment dat je het lokaal verlaat, houd je weer 1,5 meter afstand tot
anderen.

-

Ontsmet je handen als je het gebouw in komt en/of als je uit het trappenhuis komt.
Er staan palen met ontsmettingsmiddel.

-

In de gebouwen volg je de pijlen. In de meeste gangen en trappenhuizen is er
eenrichtingsverkeer.

-

Gebruik de trappen. Je neemt alleen de lift als je geen trap kunt lopen.

-

In veel ruimtes (kantoren, wc’s) op de campus mag je maar met één persoon tegelijk
zijn: op de deuren hangen geel/witte stickers om dat aan te geven.

-

Neem zoveel mogelijk zelf je eten en drinken mee. Er zijn maar een paar
eetgelegenheden open op de campus (bijv. kiosk in het Koningsbergergebouw en
restaurant in het Educatorium).

Verder lezen
Wil je meer lezen over wat de Universiteit Utrecht doet om de verspreiding van het
coronavirus te voorkomen, ga dan naar https://www.uu.nl/informatie-coronavirus

Docentenprotocol U-Talent onderwijs
Als je als docent les geeft aan U-Talent leerlingen zijn de volgende regels van belang:
-

Lees het leerlingprotocol, zodat je weet wat leerlingen moeten doen of laten.

-

In het lokaal hoeven de leerlingen geen 1,5 m afstand van elkaar te houden, maar
wel van jou en eventuele andere volwassenen. Zie daarop toe.

-

Het U-Talent secretariaat heeft geplastificeerde mededelingen waaruit blijkt dat in
het betreffende lokaal onderwijs wordt gegeven aan minderjarigen en daarom de 1,5
m afstand niet gehandhaafd hoeft te worden. Hang zo’n mededeling voor aanvang
van je activiteit op de buitenkant van de deur van het lokaal en verwijder hem na
afloop van de activiteit.

-

Als de leerlingen gedurende de dag het lokaal verlaten en daar niet meer
terugkomen, laat hen dan voor vertrek de gebruikte tafels ontsmetten en ontsmet
ook je eigen docententafel. Aan het eind van de dag is dit niet nodig.

-

Laat het lokaal waar je lesgeeft na afloop zo achter als je het aantrof (dus als je bijv.
extra stoelen hebt neergezet, verwijder je die weer).
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