
COVID richtlijnen VUN 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 26 januari 2022 

Op 25 januari  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. 
 

 

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. 



COVID richtlijnen VUN 2021 - 2022  

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, zeker als het kouder is. 

 

VOOR ALLE LOCATIES GELDT 

Wij verzoeken iedereen een mondkapje te dragen bij binnenkomst of tijdens het verplaatsen op al onze locaties en alle 

basisregels te hanteren. Als u op uw plek zit dan mag het mondkapje af. 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. Het is nog onduidelijk welke regels er voor 

ons als VUN gelden m.b.t. het dragen van mondkapjes tijdens de lessen.  Voor alsnog volgen we de regels die ook gelden 

voor onze lezingen, als je zit mag hij af.   

 

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

 

BIBLIOTHEEK NIJKERK EN HOEVELAKEN, , ‘T VEENSE HART & KADE 10 

Voor lezingen en cursussen die plaatsvinden in de Bibliotheken van Nijkerk en Hoevelaken, ’t Veense Hart en Kade 10 gelden 

de richtlijnen zoals eerder genoemd. Daarnaast beperken wij het aantal deelnemers zodat de geldende afstandsregels ge-

volgd kunnen worden. Op deze locaties is 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) 



 

CORONATOEGANGSBEWIJS 

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als,  je 2 prikken hebt gehad,  je corona hebt gehad en weer beter bent en/of je een  

negatieve test hebt  (GGD) 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. 

 

MONDKAPJES 

Vanaf 14 januari gelden er nieuwe regels voor het dragen van een mondkapjes. Wij hebben onder aan dit document de meest 

recente versie van het mondkapjes beleid van de rijksoverheid toegevoegd. Wij verzoeken iedereen om zich aan deze  

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



Klachten? Blijf thuis  
en laat je direct testen, ook 
als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Bijna alles weer open 
 

Per 26 januari gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s.  
Juist daarom is het belangrijk om je aan de algemene maatregelen te houden.  

De regels gelden in ieder geval t/m 8 maart.

25 januari 2022

Coronatoegangsbewijs 

Hier heb je een coronatoegangsbewijs + 
identiteitsbewijs nodig: 
• Horeca en evenementen. 
• Kunst en cultuur, zoals theaters, 

bioscopen en musea. 
• Kunst en cultuurbeoefening (zoals 

muziek- en dansles) vanaf 18 jaar. 
• Sport: alle binnenlocaties en –faciliteiten. 

Buiten voor publiek bij professionele 
wedstrijden vanaf 18 jaar.  
En sportbeoefening vanaf 18 jaar. 

• Pret- en dierenparken, kermissen, 
casino’s en sauna’s. 

 
Op deze locaties draag je ook een mondkapje. 

Sport

Algemeen

Ontvang thuis maximaal 4 
personen per dag. Kinderen t/m 12 
jaar zijn uitgezonderd. 

 
Ga je bij anderen op bezoek, of 
ontvang je bezoek, doe een 
zelftest. 

 
Werk thuis. Kan dat niet: houd op 
werk altijd 1,5 meter afstand. 

 
Draag een mondkapje waar dit 
verplicht is of geadviseerd wordt.

Winkels, boodschappen en  
contactberoepen

Alle winkels en contactberoepen 
(zoals kappers en nagelstudio’s) 
open tot 22.00 uur. 

Evenementen en kunst en  
cultuur

Evenementen met vaste zitplaats en 
doorstroomevenementen (zoals 
kermissen en beurzen) toegestaan 
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit. 

 
Musea en voorstellingen kunst en 
cultuur (zoals in theaters en 
bioscopen) toegestaan tot 22.00 uur. 
Beperkte capaciteit. 
 

Recreatie

Recreatie (zoals pret- en dieren -
parken, casino’s en sauna’s) open  
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit. 

 
Nu ook hier verplicht: 
coronatoegangsbewijs.

Horeca

Horeca (zoals cafés en restaurants) 
open tot 22.00 uur.  

 
Vaste zitplaats verplicht. 

Wedstrijden en competities 
(amateur en professioneel) 
toegestaan. 

 
Publiek toegestaan tot 22.00 uur. 
Beperkte capaciteit. 

Quarantaine

Je hoeft niet in quarantaine na contact met 
een positief getest persoon als je: 
• Geen klachten hebt en; 
• 17 jaar of jonger bent of; 
• Een boostervaccinatie hebt gehad 

(minimaal 1 week geleden) of; 
• Korter dan 8 weken geleden positief 

bent getest. 
 
Voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen 
geldt een uitzondering. 



  
 
  
 

25 januari 2022

  
 
  
 Meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

Kunst en cultuur
Naast kunst- en cultuurbeoefening, kunnen ook theaters, bioscopen, concertzalen en poppodia weer gedeeltelijk 

open tot 22.00 uur.  Wel gelden hier een aantal beperkende maatregelen. Ook musea en monumenten kunnen weer open. 

Klachten? Blijf thuis 
en laat je direct testen,
ook als je gevaccineerd
bent.  

 
 

 

TestenHoud 1,5 meter 
afstand.

 
 

 
Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Musea en monumenten

Het tonen van een 
coronatoegangsbewijs is verplicht voor 
iedereen van 13 jaar en ouder.

Theaters, bioscopen, (pop)podia, 
concertzalen

Voorstellingen zijn toegestaan met een vaste 
zitplaats op 1,5 meter. Maximaal 1/3 van de 
reguliere capaciteit en een maximum van 
1.250 bezoekers per ruimte.  

Het tonen van een coronatoegangsbewijs is 
verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Bezoekersregistratie en gezondheidscheck 
bij aankomst is verplicht.

Hoe werkt het 
coronatoegangsbewijs?

 

Zo werkt een coronatoegangsbewijs:

 

 
 

Liever een papieren coronatoegangsbewijs?  
Ga naar CoronaCheck.nl/print.

Heb je geen herstelbewijs of vaccinatiebewijs? 
Laat je uiterlijk 24 uur van tevoren gratis testen 
via testenvoortoegang.nl.

Stap 1     Ga naar de CoronaCheck-app.

Stap 2    Login met DigiD of vul de ophaalcode in.

Stap 3    Haal je vaccinatiebewijs, testbewijs of 
herstelbewijs op. 

Stap 4    Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke 
QR-code. Dit is je coronatoegangsbewijs.

 Stap 5    Toon je coronatoegangsbewijs en je 
identiteitsbewijs op de locatie waar een 
coronatoegangsbewijs verplicht is.

Mondkapjes zijn verplicht vanaf 13 jaar bij 
verplaatsing binnen.

Afstand

Het is verplicht om 1,5 meter afstand te 
houden. 

Mondkapjes zijn verplicht vanaf 13 jaar bij 
verplaatsing binnen.

Culturele locaties zijn open tussen 05.00 en 
22.00 uur.

Culturele locaties zijn open tussen 05.00 en 
22.00 uur.

Er geldt een maximum van 1 persoon per 
5m2. Binnen maximaal 1.250 bezoekers per 
ruimte.

Bibliotheken 

Een coronatoegangsbewijs is niet nodig.

Mondkapjes zijn verplicht vanaf 13 jaar bij 
verplaatsing door de locatie.

Kunst- en 
cultuurbeoefening

Het tonen van een coronatoegangsbewijs 
is verplicht voor personen van 18 jaar en 
ouder. 

Mondkapjes zijn verplicht vanaf 13 jaar bij 
verplaatsing binnen.

Kunst- en cultuurbeoefening is binnen en 
buiten toegestaan. Maximaal 1/3 van de 
reguliere capaciteit en binnen maximaal 
1.250 deelnemers.

Groepslessen zijn toegestaan (amateur en 
professioneel).

Locaties voor kunst- en 
cultuurbeoefening zijn open volgens hun 
reguliere openingstijden.

Bibliotheken zijn open volgens hun reguliere 
openingstijden. 

Publiek is toegestaan tussen 05.00 en 22.00 
op maximaal 1/3 van de reguliere capaciteit, 
tot een maximum van 1.250 bezoekers.

Maximaal 1/3 van de reguliere capaciteit met 
een maximum van 1250 bezoekers per 
zelfstandige binnenruimte.



Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/mondkapje 

of bel 0800-1351 

14 januari 2022

Mondkapjes: waar en wanneer? 
 

 

Waar is het dragen van een  
mondkapje verplicht?

Waar is het dragen van een  
mondkapje geadviseerd?

Buiten, waar het moeilijk is om 1,5 meter 
afstand te houden zoals in winkelstraten of 
parken. 
 
Op de werkvloer, bij verplaatsing of daar 
waar je geen 1,5 meter afstand kan houden. 

Mondkapjes in onderwijs

Mbo, hbo en universiteiten: verplicht bij 
verplaatsing en als je zit. 
 
Voortgezet onderwijs: verplicht bij 
verplaatsing. 
 
Primair onderwijs: geadviseerd voor 
leerlingen groep 6, 7, 8 bij verplaatsing. 
Verplicht voor medewerkers bij verplaatsing. 

• Gebruik geen zelfgemaakte en stoffen mondkapjes. Wegwerpmondkapjes, zoals verkrijgbaar in supermarkten en 
drogisterijen, worden geadviseerd. Hierbij krijgen medische mondkapjes (type II) de voorkeur.   

• Zorg dat je mondkapje je neus, mond en kin bedekt. Raak mondkapjes alleen aan met schone handen en gebruik 
deze maar 1 keer. 

In het openbaar vervoer, zoals in de trein, 
bus of op de veerboot, en bij de haltes, op 
de perrons en op het station. 
 
In het personenvervoer, zoals in de taxi of 
touringcar, vanaf 2 personen.  

 
In vliegtuigen en op vliegvelden. 

 
Bij bezoek aan contactberoepen, zoals 
kappers en masseurs. 
 
In publieke binnenruimtes, zoals winkels 
en bibliotheken. 
 
Op sportlocaties vanaf 13 jaar, behalve 
tijdens het sporten.  

Klachten? Blijf thuis en doe 
direct een test, ook als je 
gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
Hoest en nies in  
je elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Lucht


