INFORMATIE over COVID-19 UIT week
De opening van het academisch jaar staat voor de deur en daarmee ook de introductieweek
van de Universiteit Utrecht alsmede de introductieperiodes van de verschillende studie -en
studentenverenigingen van Utrecht. Met het coronavirus nog onder ons heeft de GGD enkele
maatregelen getroffen om deze periode zo goed en veilig als mogelijk door te komen. Zo zijn
er voor studenten extra test- en vaccinatiemogelijkheden en zijn er duidelijke adviezen indien
deelnemers of bezoekers positief getest zijn. In deze hand-out vind je de diverse maatregelen
en adviezen terug.
Testen zonder afspraak
Alle studenten en betrokkenen van de introductieperiode kunnen zich in de periode van
14 t/m 29 augustus met klachten, zonder afspraak laten (antigeen) testen bij de
Jaarbeurs.
Op 14, 15 en 16 augustus kunnen studenten zich ook zonder klachten en zonder
afspraak laten testen bij de Jaarbeurs om te checken of ze niet besmet zijn voordat ze aan de
UIT week beginnen.
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Jaarbeurs P2, Truus van Lierlaan, 3527 XZ Utrecht
Tussen 09:00 en 16:45 uur
Identiteitsbewijs
DigiD: je ontvangt een mail wanneer je uitslag klaar staat.
Bij het ontbreken van een DigiD zal je gebeld worden, dit duurt
langer.
Maximaal 4 uur na de test (en in bezit van DigiD).
Geef bij de testlocatie aan dat je een student bent. Zodat je de
juiste test krijgt.

Positief getest, wat nu?
Om te voorkomen dat het coronavirus verder verspreidt, ga je meteen thuis in isolatie. Dit
geldt voor niet-gevaccineerden, maar ook voor gevaccineerden. Je mag uit isolatie minimaal 7
dagen na het begin van je klachten en je tenminste 24 uur geen klachten meer hebt die
passen bij corona. Word je tijdens je isolatie ernstig ziek of heb je medische hulp nodig? Bel
dan direct je huisarts en meld dat je in isolatie zit voor corona.

Hoe en wanneer kan je gevaccineerd worden?
Met ingang van maandag 2 augustus kan je gevaccineerd worden zonder afspraak. Dat geldt
voor iedereen, voor zowel een eerste als tweede vaccinatie.
Bij een tweede vaccinatie wordt wel gekeken of er voldoende tijd zit tussen de eerste en
tweede vaccinatie. Dit moet minimaal 28 dagen zijn.
Als je zonder afspraak langskomt voor een eerste vaccinatie, dan kunnen we ook direct de
afspraak voor de tweede vaccinatie inplannen. Let er wel op: deze afspraak vindt minimaal 28
dagen later dan de eerste vaccinatie plaats. Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar vindt de
tweede vaccinatie minimaal 21 dagen later dan de eerste vaccinatie plaats.
Waar kan je gevaccineerd worden?
De GGD Regio Utrecht heeft de Jaarbeurs ter beschikking gesteld voor vaccineren zonder
afspraak
Jaarbeurs, Utrecht
In de Jaarbeurs in Utrecht kun je gevaccineerd worden zonder afspraak in de periode
van 2 t/m 26 augustus. Dit kan dagelijks van 9:00-17:00 uur.
Let op: Na 26 augustus is deze vaccinatielocatie gesloten. De tweede prik kan op een andere
locatie worden ingepland.

Zie voor meer locaties: Nieuwsbericht: GGD regio Utrecht: (ggdru.nl)
Zie voor informatie: Feiten en fabels over vaccinatie tegen COVID-19 | RIVM
Vragen en antwoorden over coronavaccinatie | Vaccinatie tegen het coronavirus |
Rijksoverheid.nl

Stappenplan bij een besmetting
Ondanks de voorzorgsmaatregelen blijft het mogelijk dat een van de studenten of deelnemers
tijdens de introductieperiode besmet raakt. Hieronder staat beschreven wat je in zo’n situatie
kunt doen.
Hoe te handelen bij een besmetting?
Dit is afhankelijk van verschillende factoren en vergt maatwerk. Het is van belang om een
overzicht van de situatie te creëren en in overleg een plan van aanpak te maken.
Stap 1: Ga na wanneer deze persoon bij welke activiteit in de besmettelijke periode is
geweest.
Stap 2: Breng in kaart wie er nog meer bij die activiteit aanwezig waren.
Stap 3: Als er vast te stellen is wie nauwe contacten zijn en wie in quarantaine moet,
informeer deze contacten. (zie hieronder definitie van ‘nauw contact’.
In sommige situaties zoals bij feestjes is het niet mogelijk om te bepalen wie de nauwe
contacten zijn. Neem in dit geval contact op met de GGDrU.
T 030-8002399 (Horeca, sport, bedrijven, etc) coronainfobedrijven@ggdru.nl
Besmettelijke periode
Bij besmettingen met klachten begint de besmettelijke periode 2 dagen voor de start
van de klachten.
Bij besmettingen zonder klachten begint de besmettelijke periode op de testdatum.
Nauwe contacten
Personen die in totaal (binnen 24 uur) langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter
afstand contact hebben gehad. Ook personen die een melding vanuit de CoronaMelderApp hebben gekregen worden als nauwe contacten beschouwd.
In omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15
minuten (bijvoorbeeld in het gezicht niezen/hoesten of fysiek contact zoals zoenen)
zien we deze persoon als nauw contact.
Definitie immuun (beschermd)
14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van de vaccins Pfizer,
Moderna of AstraZeneca
28 dagen of langer geleden een Janssen vaccin heeft gekregen
14 dagen* of langer geleden 1 vaccinatie Pfizer, Moderna of AstraZeneca heeft
gekregen na een doorgemaakte COVID-19 infectie
COVID-19 heeft doorgemaakt maximaal 6 maanden geleden.
Advies
-

niet-immuun contact
10 dagen quarantaine
Testen bij klachten
Testen dag 5 (voor opheffen
quarantaine)

Advies immuun contact
Testen bij klachten

* Bij vaccinatie met Janssen geldt een termijn van 28 dagen
GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700 AB Zeist
T 030 608 608 6
E info@ggdru.nl
I www.ggdru.nl
Uitgave
© GGD regio Utrecht
maand 2016

