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Studenten zijn welkom in het LUMC voor geroosterd onderwijs of een gereserveerde studieplek. Tegelijkertijd 
vindt het LUMC het belangrijk om corona zoveel mogelijk in te perken. Hieronder vind je alles wat je moet weten 
als je on campus onderwijs hebt. Dit beleid volgt het campusprotocol van de Universiteit Leiden. 
 
Met ingang van 22 maart, tot ten minste 4 april, zijn onderstaande maatregelen 
van kracht. Op 31 maart wordt bekeken of deze maatregelen verder versoepeld kunnen 
worden. 
 
We versoepelen verder. Dit zijn de wijzigingen per 22 maart: 

Er zijn geen nieuwe wijzigingen per 22 maart: de maatregels zijn verlengd. 
 

Goed om te weten:  
 Quarantaine? Volg de richtlijnen van het RIVM 
 De roosterapp vermeldt of onderwijs online of on-campus gegeven wordt 
 Je hoeft niet meer een studiewerkplek te reserveren 

 
Algemene richtlijnen 
We roepen onze studenten en medewerkers op om zich aan de voorzorgsmaatregelen te houden om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 
 
Voor het onderwijs gelden deze algemene maatregelen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quarantaine? Volg de richtlijnen van het RIVM 
 
Coronacheck en zelftesten 
De universiteit heeft een coronacheck. Doe deze check voor elk bezoek. Daarnaast vragen we je twee keer 
per week en bij klachten een (zelf)test te doen. Je kunt gratis zelftesten bestellen via zelftestonderwijs.nl. 
Regelmatig een zelftest doen vergroot de veiligheid voor je medestudenten en docenten. 

   

     

  

Veilig on campus onderwijs in het LUMC  
Richtlijnen voor studenten 

 
  

https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/coronavirus/campusprotocol
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie
https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/coronavirus/coronacheck
https://zelftestonderwijs.nl/
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Mondneusmasker 
Het dragen van een medisch mondneusmasker type IIR is verplicht bij verplaatsing. Deze kun je afhalen bij 
het Onderwijsservicepunt. Docenten kunnen aan hun studenten vragen om tijdens een college of 
werkgroep een mondkapje te dragen, we vragen je hier dan gehoor aan te geven. 
 
Melding na een positieve testuitslag 
Als je positief getest bent op het coronavirus, vragen we je dringend om deze besmetting te melden bij je 
studieadviseur. De studieadviseur zal aan je vragen welke fysieke contacten je hebt gehad bij het LUMC of 
de Universiteit in de dagen voor je positieve test. De informatie over een besmetting zal enkel anoniem 
worden doorgegeven aan de afdeling Veiligheidszaken van de Universiteit, zodat indien nodig in overleg 
met de GGD (extra) veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen.  
 
Afwezigheidsmelding bij coronaklachten 
Loop je hierdoor verplicht on campus onderwijs mis? Meld je af bij de docent. 
Daar waar mogelijk word je door de opleiding gefaciliteerd om online mee te doen met het on campus 
onderwijs. Daar waar dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld snijzaal/practicum/vaardigheidsonderwijs) wordt 
binnen het collegejaar een inhaalsessie dan wel alternatieve opdracht aangeboden. 
 
Coassistenten en stagairs 
Als coassistent en als stagiair ben je medewerker van de instelling waar je stage loopt. Volg de 
maatregelen op die bij de desbetreffende instelling van kracht zijn en laat de Studieadviseur weten als je 
positief getest bent. 
 
On campus onderwijs  
Je reinigt zelf tafel in de onderwijsruimte of studieplek met de daarvoor aanwezige middelen. 
 
Lockergebruik 
Wil je je spullen tijdelijk opbergen? Dan kan dit alleen in de foyer van gebouw 3. 
 
Samen voor veilig on campus onderwijs 
On campus onderwijs kunnen we alleen aanbieden als we ons allemaal aan de bovengenoemde 
maatregelen houden. Zie je iemand die zich niet aan de maatregel houdt? Spreek die er dan gerust op 
aan. Andersom kan jij natuurlijk ook aangesproken worden als je je niet aan de regels houdt, respecteer 
dit dan. Samen houden we on campus onderwijs veilig! 
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Looproutes 
Om stromen personen goed te kunnen scheiden zijn er routes in de gebouwen aangebracht. Neem waar 
mogelijk de trap. In onderstaande tabel vind je de looproutes: 
 

Gebouw Ingang Uitgang 

Hoofdgebouw 
 

• Gebruik de loopbrug van Gebouw 3 • Verlaat het gebouw via zijkant van de 
HePathobar (K-0) 

• Heb je nog onderwijs in Gebouw 3, dan mag 
je terug via de loopbrug 

Hoofdgebouw 
Practicumruimte 

Via de ingang van de P-0 Via de ingang van de P-0 

Onderzoeksgebouw 
Snijzaal 

Via de fietsenkelder van Gebouw 2 
• Gebruik de lockers in gebouw 3 (witte jas 

aantrekken) 
• Snijzaal gaat 15 minuten voor aanvang open 

Route via de fietsenkelder naar buiten. 

Onderzoeksgebouw 
Practicumruimte 

Via de hoofdingang van Gebouw 2 
• Gebruik de lockers in gebouw 3 (witte jas 

aantrekken) 
 

Via de hoofdingang van Gebouw 2 
 

Onderwijsgebouw Ingang tot gebouw 3 is aan de zijde parkeergarage  Uitgang van gebouw 3 is aan de zijde van 
gebouw 2 

 

Vragen? 
Heb je COVID-gerelateerde vragen met betrekking tot LUMC onderwijs (Universitaire Opleidingen, 
Boerhaave Nascholing, Educatie Zorgsector)? Stel ze gerust aan ons Onderwijsservicepunt. Je kunt ze 
bereiken via dit formulier, per mail via onderwijsservicepunt@lumc.nl of per telefoon via 071-526 8700. 
 

https://forms.lumc.nl/lumc2/Studentcontactform
mailto:onderwijsservicepunt@lumc.nl

