
 

 

Protocol Coronamaatregelen AHK (per 30 augustus 2021)  

Vanaf 30 augustus 2021 zijn de coronamaatregelen voor het hoger onderwijs gedeeltelijk versoepeld, 
zodat er meer fysiek onderwijs mogelijk is. De AHK volgt de resterende richtlijnen van het RIVM en de 
Rijksoverheid, die als doel hebben de kans op besmettingen onder studenten en medewerkers zo klein 
mogelijk te maken. Om dat te realiseren is het van het grootste belang dat medewerkers, docenten en 
studenten alert zijn en zich houden aan onderstaande richtlijnen.  
 

 Kom alleen naar werk of school als je géén klachten hebt.  

 Kom, als je geen klachten hebt, alleen naar de locatie binnen het door de academie opgestelde 
lesrooster of conform afspraak met de leidinggevende. ..  

 Houd je aan alle aanwijzingen binnen de gebouwen.  

 Binnen de algemene ruimtes van de gebouwen, zoals entrees, hal, gangen en sanitaire 
voorzieningen, is het verplicht om een mondkapje te dragen. Ben je op een vaste zitplaats, 
bijvoorbeeld in een lokaal, je werkplek of de aangewezen plekken in de kantines, dan mag het 
mondkapje weer af. 

 Doe twee keer per week een corona-zelftest. Zelftesten kun je gratis bestellen via  
www.zelftestonderwijs.nl (inloggen met je AHK-account). 

 Laat je, wanneer je (milde) corona-achtige klachten1 hebt, direct door de GGD testen op 
corona. Je kunt hiervoor een afspraak maken via www.coronatest.nl. Lees meer op 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken  

 Blijf thuis totdat je de uitslag van de test ontvangt.  

 Bij een positieve uitslag van de test blijf je uiteraard thuis conform het advies van de GGD. 
Informeer degenen met wie je in nauw contact bent geweest over je besmetting. 

 Blijf ook thuis als je een huisgenoot met klachten hebt en de testuitslag nog onbekend is, of als 
je in (nauw) contact bent geweest met iemand die positief getest is. 

 Word je benaderd in een contactonderzoek, dan volg je het advies van de GGD direct op. 

 Houd je in alle gevallen aan door de GGD, RIVM of Rijksoverheid geadviseerde of opgelegde 
quarantaine en kom in die periode niet naar werk of school.  

 Studenten die verwachten studievertraging op te lopen als gevolg van door de GGD opgelegde 
quarantaine / isolatie, nemen hierover zo snel mogelijk contact op met de studieadviseur / 
decaan.  

 
Ben je positief getest, informeer dan direct de academie en help zo voorkomen dat (een deel van) de 
instelling door het AHK-bestuur of door de overheid moet worden gesloten omdat niet tijdig de juiste 
maatregelen konden worden genomen. Je melding wordt vertrouwelijk behandeld en kan gestuurd 
worden aan: 
 
cva-corona@ahk.nl / atd-corona@ahk.nl / avb-corona@ahk.nl / nfa-corona@ahk.nl / breitner-
corona@ahk.nl / reinwardt-corona@ahk.nl / sb-corona@ahk.nl  
 

 

                                                      
1 Klachten die kunnen wijzen op corona zijn neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies 
van reuk of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. 
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