
COVID richtlijnen VUN 2021 - 2022  

De richtlijnen van de overheid (zie hieronder) ten aanzien van het voorkomen van gezondheidsrisico’s in verband met het 

Corona-virus, zijn binnen de VUN zowel voor docenten, medewerkers als deelnemers het uitgangspunt. 

 

OVERZICHT CORONAMAATREGELEN PER 13 NOVEMBER  

Op 12 november zijn er nieuwe aanvullende corona maatregelen afgekondigd door de overheid. Op basis daarvan zijn de  

onderstaande regels van kracht.  

 

BASISREGELS 

• Bij klachten: blijf thuis en laat u testen bij de GGD. Ook als u al geprikt bent. 

• Bent u positief getest en hebt u dus corona? Blijf dan thuis. Blijf uit de buurt van anderen. Ook als ze al geprikt zijn.  

• Houd 1,5 meter afstand van anderen. Dat is veiliger. 

• Geef andere mensen geen hand. 

• Was vaak en goed uw handen. 

• Hoest en nies in uw elleboog. 

• Zorg voor frisse lucht. 
 

MONDKAPJES 

Vanaf 6 november geldt:  Draag een mondkapje in gebouwen waar een toegangsbewijs niet verplicht is: 

• in winkels, bibliotheken, speelplekken en pretparken 

• in de trein, tram, bus, metro of taxi, ook op stations en haltes 

• op het vliegveld en in het vliegtuig 

• bij het lopen in een mbo, hogeschool of universiteit. Als je zit, mag het mondkapje af. 

• bij de kapper, tijdens rijlessen en in andere gevallen waar u geen afstand kunt houden 

 

Dit betekent dat je bij binnenkomst of tijdens het verplaatsen op al onze locaties een mondkapje draagt. 

Draag je daar geen mondkapje? Dan kan je een boete krijgen van 95 euro. 



COVID richtlijnen VUN 2021 - 2022  

 TOEGANGSBEWIJS VANAF 6 NOVEMBER OP MEER PLEKKEN VERPLICHT 

Vanaf 6 november moet u uw coronatoegangsbewijs en identiteitskaart op meer plekken laten zien:  

• in restaurants en cafés, binnen en buiten op terrassen 

• in casino's 

• in theaters, concertzalen en bioscopen 

• in musea en bij kermissen 

• op festivals, bij feesten en optredens 

• bij beurzen en congressen 

• bij kunstlessen zoals muziek en schilderen 

• bij het oefenen voor zingen, dansen en toneel 
 

Verderop in dit document geven wij per locatie aan welke maatregelen van toepassing zijn! 
 

AFSTAND HOUDEN EN GROEPSGROOTTE? 

De VUN had al extra maatregelen genomen op haar locaties wat betreft een ruimere opstelling in de leslokalen en op de 

locaties van de lezingen. Dit betekent dat in het Corlaer College het meubilair niet  verplaatst mag worden.  

 

Wij werken met kleine les groepen en zullen het aantal deelnemers bij de locaties voor de lezingen beperken tot een  

maximum die voldoende ruimte  biedt voor ruimere opstellingen. 

 

KLACHTEN? BLIJF THUIS EN LAAT U DIRECT TESTEN 

Heb je klachten die horen bij corona? Voorkom dat je andere mensen besmet. Blijf thuis en maak een afspraak om je te  

laten testen. Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus. Blijf thuis tot je de testuitslag weet. 

 

VENTILATIE 

Op al onze locaties is er volop aandacht voor ventilatie. Indien mogelijk blijven gedurende de lessen de ramen open staan 

om te zorgen voor maximale ventilatie.  

 

Het is aan te raden om een extra jasje/trui mee te nemen, voor als het straks kouder wordt. 



VOOR ALLE LOCATIES GELDT 

Wij verzoeken iedereen een mondkapje bij binnenkomst, vertrek en tijdens het verplaatsen op al onze locaties een  

mondkapje te dragen en alle basisregels te hanteren. Eventuele boetes zijn voor eigen rekeningen van onze cursisten.  

Daarnaast verzoeken wij iedereen eventuele aanvullende aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen.   

 

De VUN heeft besloten om tot nader bericht bij alle lezingen de coronatoegangsbewijs en/of gezondheidscheck  te gaan  

invoeren.   Ongeacht de voor de  betreffende locatie geldende verplichtingen.   

CORLAER COLLEGE  

Op deze locatie zijn de richtlijnen zoals hierboven omschreven van toepassing. Er zijn op dit moment geen aanvullende  

richtlijnen voor deze locatie bekend. Op deze locatie is geen coronatoegangsbewijs en/of gezondheidscheck nodig. 

 

BIBLIOTHEEK NIJKERK EN HOEVELAKEN 

Voor lezingen en cursussen die plaatsvinden in de Bibliotheken van Nijkerk en Hoevelaken gelden de richtlijnen zoals eerder 

genoemd. Daarnaast beperken wij het aantal deelnemers zodat de geldende afstandsregels gevolgd kunnen worden. Op deze 

locaties gaan wij wel een coronatoegangsbewijs en/of gezondheidscheck uitvoeren. 

N.B. Let op bovenstaande regels zijn alleen geldig voor de activiteiten van de VUN  op deze locaties. Voor andere activiteiten van/bij de bibliotheek  

kunnen andere regels van toepassing zijn (o.a. bij de filmvoorstellingen en zondagmiddagpodia) 

 

‘T VEENSCHE HART & KADE 10 

Op deze locatie zijn de richtlijnen zoals hierboven omschreven van toepassing. Er zijn op dit moment geen aanvullende  

richtlijnen voor deze locatie bekend. Op deze locatie is wel een coronatoegangsbewijs en/of gezondheidscheck nodig. 

 

CORONATOEGANGSBEWIJS 

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als: 

• je 2 prikken hebt gehad, 

• je corona hebt gehad en weer beter bent, 

• je een negatieve test hebt van maximaal 24 uur oud. 

 

Het coronatoegangsbewijs zet je zelf op je mobiele telefoon. Dat kan met de Coronacheck-app. Ook kun je een papieren  

coronatoegangsbewijs laten zien.  Testen op corona is gratis. 



12 november 2021

Coronaregels

Basisregels

Was je handen Houd afstand en 
schud geen handen

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Zorg voor voldoende  
frisse lucht

Werk thuis tenzij het 
echt niet anders kan

Beperkingen voor
dagelijks leven

Ontvang thuis maximaal  
4 gasten per dag 

Boodschappen doen 
tot 20.00 uur

Horeca  
tot 20.00 uur

Winkelen  
tot 18.00 uur

Bezoek aan kapper 
tot 18.00 uur

Sporten 
zonder publiek

Evenement  
tot 18.00 uur

Pretpark en dierentuin 
tot 18.00 uur 

Casino 
tot 18.00 uur

Sauna 
tot 18.00 uur

Mondkapje 
verplicht

OV, op stations en 
luchthavens en in vliegtuigen

Openbaar vervoer, op stations en luchthavens en in vliegtuigen

Winkels
Publieke 

binnenruimten
Bezoek aan 

kapper
Mbo, hbo en 
universiteit

Coronatoegangs- 
bewijs nodig

Horeca en
 evenementen

Sportlocaties binnen  
(vanaf 18 jaar) Museum Concert en festival Bioscoop en theater

Openbaar
vervoer Reis buiten de spits Reizen 

buitenland
Vakantie? 

Check wijsopreis.nl
Check of een corona- 

bewijs nodig is
Bij thuiskomst: 

doe een (zelf)test

Coronatoegangsbewijs
vanaf 13 jaar

Volledige vaccinatie
Negatieve test 
binnen 24 uur

In afgelopen 6 maanden 
corona gehad

Download de 
CoronaCheck-app

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle


