General Corona regulations for activities in UT buildings
The following codes of conduct apply to all forms of presence in UT buildings during the restrictive
measures in the context of COVID19 (coronavirus). These are based on the general guidelines of
RIVM (NHS), the protocol of the VSNU and the general UT guidelines.
1. You may enter the campus or a UT building, provided you have been free from (one of) the
following symptoms in the preceding 24 hours:
• Nose cold
• Running nose
• Sneezing
• Sore throat
• Slight cough
• Increase in body temperature (up to 38 degrees C.) or fever (38 degrees C. and above)
2. You may enter the campus or a UT building, provided your family members/roommates have
had no fever in the preceding 24 hours.
3. Wash your hands regularly (min. 6x per day) for 20 seconds with soap and water or use an
anti-bacterial hand gel that contains at least 70% alcohol (only for clean hands) Clean your
hands at least whenever you enter a UT building, after sneezing or blowing your nose, before
preparing/eating food, after using the toilet, after traveling with public transport and after
cleaning activities.
4. Cough and sneeze into the inside of your elbow.
5. If you cough/sneeze, use a paper tissue, then throw it in a dustbin and wash your hands.
6. Do not shake hands.
7. Keep 1.5 meters (2 arm’s-lengths) distance.
8. Do not touch your face or touch it as little as possible.
9. Wherever possible, use your own work materials (eg keyboard, mouse, pen and (head)
phones) and use the cleaning products offered to keep them sanitised.
10. If possible, close the toilet lid after using the toilet and before flushing.
11. In general traffic areas (e.g. halls, corridors, stairwells) keep to the right and look to your
right when passing. Note that you are allowed to pass other people at less than 1.5 meters
distance, provided this happens within 30 seconds and there is no physical contacts.
12. Use elevators with a maximum of 1 person at a time.
13. Keep at least 4 steps away from a predecessor whilst using a staircase.
14. Only come to a UT building after explicit approval or by invitation.
15. Follow the directions and instructions of the corona official.
For organising parties:
1. Appoint a corona official who oversees compliance with these regulations and give them the
authority to send individuals home, if they fail to comply with the regulations.
2. Inform everyone present about the duties and authorities of the corona official.
3. Make sure that everyone present knows the regulations (demonstrably) and conforms to
them.
4. Make sure there is good ventilation in your building (co-ordinate this with the Facility Team
Leader of CFM).
5. If aisles or staircases are less than 1.20 meters wide, please consult with the Facility Team
Leader about options for one-way traffic.
Note that people are allowed to pass other people at less than 1.5 meters distance, provided
this happens within 30 seconds and there is no physical contacts.
6. Ensure that only authorised persons and invitees participate in the activity.

General Corona regulations University of Twente. Version date: 16-06-2020

Algemene Corona-voorschriften voor activiteiten in UT-gebouwen
Voor alle vormen van aanwezigheid in UT-gebouwen gelden gedurende de beperkende maatregelen
in het kader van COVID-19 (het coronavirus) de volgende gedragsvoorschriften. Deze zijn gebaseerd
op de algemene richtlijnen van het RIVM, het protocol van de VSNU en de algemene UT-richtlijnen.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Kom alleen naar de campus of een UT-gebouw, als je geen last hebt (of in de voorgaande 24 uur
geen last hebt gehad) van een van de volgende verkoudheidsklachten:
• Neusverkoudheid
• Loopneus
• Niezen
• Keelpijn
• Lichte hoest
• Verhoging (tot 38 graden) of koorts (38 graden en hoger)
Kom alleen naar de campus of een UT-gebouw, als je gezinsleden/huisgenoten (ten minste in de
voorgaande 24 uur) koortsvrij zijn geweest.
Was je handen regelmatig (min. 6x per dag) 20 seconden lang (bij voorkeur) met water en zeep
of gebruik een desinfecterende handgel met minimaal 70% alcohol (niet op vuile handen). Reinig
je handen in ieder geval als je een UT-gebouw binnenkomt, na niezen en/of snuiten, voor het
(bereiden van) eten, na toiletbezoek, na gebruik van openbaar vervoer en na het schoonmaken.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze daarna in de prullenbak en was je handen.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar.
Raak je gezicht niet of zo weinig mogelijk aan.
Gebruik waar mogelijk eigen werkmiddelen (bv toetsenbord, muis, pen en (kop)telefoon) en
maak gebruik van de aangeboden reinigingsmiddelen om deze schoon te houden.
Sluit (indien mogelijk) het toiletdeksel na toiletgebruik en vóór het spoelen.
In algemene verkeersruimten (o.a. hal, gang, trappenhuis) rechts houden en naar rechts kijken
bij het passeren. N.B. Passeren mag op minder dan 1,5 meter afstand, mits het binnen 30
seconden gebeurt en er geen fysiek contact plaatsvindt.
Liftgebruik met maximaal 1 persoon per keer.
Houd op een trap minimaal 4 treden afstand van een voorganger.
Kom alleen na expliciete goedkeuring of op uitnodiging naar een UT-gebouw.
Volg de aanwijzingen en instructies van de corona-verantwoordelijke.

Voor organiserende partijen:
1. Stel een corona-verantwoordelijke aan die toeziet op naleving van de voorschriften en geef
hem/haar de bevoegdheid om personen naar huis te sturen, als deze zich niet aan de
voorschriften houden.
2. Informeer alle aanwezigen over de taken en bevoegdheden van de corona-verantwoordelijke.
3. Zorg dat alle aanwezigen (aantoonbaar) de voorschriften kennen en zich daaraan conformeren.
4. Zorg voor goede ventilatie binnen je gebouw of afdeling (stem dit af met de Facilitair Teamleider
van CFM).
5. Indien gangpaden of trappen smaller zijn dan 1,20 meter, kijk dan in overleg met de Facilitair
Teamleider naar mogelijkheden voor eenrichtingsverkeer.
N.B. passeren mag op minder dan 1,5 meter afstand, mits het binnen 30 seconden gebeurt en er
geen fysiek contact plaatsvindt.
6. Zie erop toe dat alleen bevoegden en genodigden aan de activiteit deelnemen.
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