
Back to school

- Werk of studeer zoveel 

mogelijk thuis.

- Blijf thuis bij 

verkoudheidsklachten  

en/of koorts en laat je testen.  

Bel 0800 - 1202 voor een 

afspraak. Ook als een 

huisgenoot klachten heeft, 

blijf je thuis. 

- Blijf 10 dagen thuis nadat je 

in een land bent geweest met 

een oranje of rood reisadvies.

- Er is één draaideur die we gebruiken als ingang en één als uitgang.

- Reinig je handen bij een desinfectiezuil.

- Loop direct naar je lesruimte toe.  We geven duidelijk de looproutes aan in het 

gebouw, zodat we samen een veilige afstand kunnen houden.

- Uiteraard kun je gebruik maken van het toilet.

Check je rooster

- In je rooster kun je zien of je les hebt in het gebouw  

(dan staat er een ruimte aangegeven).

- Kijk goed naar de start- en eindtijd van je les. 

Je bent bij de lesruimte

- De lesruimte is zo ingericht dat we 1,5 meter afstand kunnen houden.

- Lokaalopstelling niet wijzigen!

Je bent klaar met je les(sen)

- Probeer zo snel mogelijk het gebouw weer te verlaten.

- Schoonmaak van toiletten en punten die vaak aangeraakt worden,  

zoals deurklinken, is geïntensiveerd.

- Koffie- en theeautomaten zijn regulier beschikbaar.

- Het restaurant is, vanaf 1 september, beperkt open tussen 10.00 en 14.00 uur.

- Via de bestelapp ‘Oh appy day’ kun je bestellingen plaatsen; voor 10.00 uur 

bestellen en afhalen bij het door jou gekozen pick-up point tussen  

12.00 en 12.30 uur. Scan de QR code en maak een account aan.

Bij binnenkomst

Onderwijs

Horeca en overige voorzieningen

Basisregels
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De coronamaatregelen beperken het gebruik van  
de Saxion-gebouwen en faciliteiten in de gebouwen. 
Check hier de do’s en don’ts om samen veilig te 
kunnen studeren en werken. 

1,5m

- Houd 1,5 meter afstand.

- Schud geen handen.

- Was vaak je handen,  

minimaal 20 seconden.

- Volg de aangegeven looproutes.

- Vermijd drukte.

- Kom zoveel mogelijk lopend  

of met de fiets naar Saxion.

- Volg de richtlijnen van het  

RIVM en Saxion.


