
Geldig vanaf 25 sept. 

Coronaprotocol Veldwerkplaatsen 

We volgen bij de Veldwerkplaatsen de richtlijnen van RIVM en de 

Rijksoverheid. 

Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen 

Blijf de basisregels volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Mensen kunnen elkaar 
nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Blijf handen wassen en afstand houden. Bij klachten: blijf 
thuis en laat u snel testen. En zorg voor voldoende frisse lucht. Zo geeft u corona geen kans. 

• Was vaak en goed uw handen. 
• Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
• Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 
• Zorg voor voldoende frisse lucht. 

 
 

Voor de veldwerkplaatsen geven we daar actief invulling aan: 

• We bieden onze deelnemers op de locaties van de Veldwerkplaatsen de faciliteiten om zich te 
gedragen volgens deze hygiëne- en praktische richtlijnen. 
 

• We zoeken locaties die groter zijn dan normaal, zodat de 1,5 meter afstand gehandhaafd kan 
worden. Ook zullen, afhankelijk van de ventilatienoodzaak, soms de ramen openblijven. Een jas 
aan tijdens de lezingen is dan mogelijk nodig.  
Ook na 25 september geven we je de ruimte. Al is afstand houden dan niet meer verplicht, het 
kan voor sommigen wel prettig zijn. 

 
Voor alle aanwezigen van de Veldwerkplaats gelden daarnaast de volgende richtlijnen:   

• Kom niet naar een Veldwerkplaats als je (of huisgenoot) verkoudheidsklachten hebt.  Doe 
regelmatig thuis een zelftest. 
 

• Houd afstand (ook als dat niet verplicht is), schud geen handen en vermijd fysiek contact. 
 

• Was/ontsmet je handen bij binnenkomen en gedurende dag regelmatig en in ieder geval na 
hoesten, niezen en voor en na het eten, toiletgebruik en het gebruik van spullen.  
 

• Nies en/of hoest in je elleboog, Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die weg in afvalbakken. 
 

Let op: 

We vragen voor je deelname aan de veldwerkplaats geen coronatoegangsbewijs. Maar de horeca 

waar we gebruik van maken kan dat wel van je vragen. Zorg dus dat je de QRcode-app bij je hebt. 


