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Inleiding
Met dit protocol wordt beoogd richtlijnen te bieden waarmee in de praktijk van Hogeschool
Rotterdam invulling kan worden gegeven aan de uitvoering van enkel strikt noodzakelijke
onderwijsactiviteiten 1 in de ‘anderhalvemeterschool’ 2 in de periode tot 1 september 2020.
Het protocol steunt spreekwoordelijk op:
- COVID-19 Richtlijnen van het RIVM.
- Richtlijnen uit het ‘Servicedocument HO – aanpak Coronavirus COVID-19 van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
- Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
- Afwegingskader naleving anderhalvemeterschool
- Kennis en expertise van functionarissen van Hogeschool Rotterdam.
Het uitgangspunt is om de door de overheid voorgestelde coronamaatregelen te vertalen naar
praktische en uitvoerbare richtlijnen, die bijdragen aan het doorgang laten vinden van de
eerdergenoemde onderwijsactiviteiten. Dit protocol is een levend document en wordt
aangevuld en aangepast wanneer nieuwe informatie beschikbaar is.
Het ‘Afwegingskader naleving anderhalvemeter school’ helpt Hogeschool Rotterdam met
beslissingen bij situaties waarbij risico’s ontstaan met betrekking tot het waarborgen van de
anderhalve meter richtlijn.
Tevens biedt dit afwegingskader ondersteuning voor het Vaardigheidsonderwijs met fysiek
contact bij activiteiten waarbij de anderhalve meter richtlijn niet kan worden toegepast.

1
Dit zijn geprioriteerde onderwijs- en onderzoeksactiviteiten waarvoor fysieke contacten noodzakelijk zijn ter voorkoming van
studievertraging van studenten.
2
Dit is een door de overheid voorgestelde onderwijsinstelling waarbij studenten, medewerkers en derden anderhalve meter
afstand houden van elkaar ter voorkoming van verspreiding van het coronavirus.
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Richtlijnen voor studenten, medewerkers en bezoekers
Deze richtlijnen zijn van toepassing op studenten, medewerkers en derden die Hogeschool
Rotterdam willen bezoeken in de periode tot 1 september 2020. Hierbij maken we onderscheid
tussen:
- Categorie 1: dit zijn studenten, medewerkers (en derden) die de panden van
Hogeschool Rotterdam willen bezoeken voor strikt noodzakelijke onderwijs- en/of
onderzoeksactiviteiten 3.
- Categorie 2: Studenten en medewerkers die de panden van Hogeschool Rotterdam
willen bezoeken, omdat zij geen mogelijkheid hebben om thuis te studeren of wanneer
de eigen school ver reizen of gesloten is.
Algemeen
a. De overkoepelende richtlijnen in dit protocol, welke geformuleerd zijn op basis van
geldende COVID-19 richtlijnen van het RIVM, de sectorale richtlijnen die het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de regionale noodverordening van
de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond zijn te allen tijde de basis van waaruit gewerkt
wordt.
b. De bekendmaking van het protocol geschiedt volgens de communicatieprocedure
COVID-19, waarbij aandacht is voor aanvullende communicatiemiddelen om de
richtlijnen zoveel mogelijk onder de hogeschoolgemeenschap bekend te maken.
c. Hogeschool Rotterdam ziet erop toe dat de richtlijnen nageleefd worden.
d. Studenten, medewerkers en derden die verkoudheidsklachten hebben mogen
Hogeschool Rotterdam niet betreden.
e. Studenten, medewerkers en bezoekers die in categorie kwetsbare groepen 4 vallen
worden
geadviseerd
om
in
overleg
met
hun
leidinggevende
of
studieloopbaanbegeleider extra aandacht te besteden aan het zorgvuldig opvolgen van
de COVID-19 richtlijnen, procedures en protocollen geldend voor de uitvoering van het
werk of studie.
f. Uitsluitend strikt noodzakelijke onderwijs- en onderzoeksactiviteiten waarvoor fysieke
contact(en) noodzakelijk zijn ter voorkoming van studievertraging van studenten
mogen doorgang vinden in de periode van 1 juni tot 1 september 2020. Regulier
(fysiek) onderwijs vindt in deze periode niet plaats.
g. Studenten en medewerkers die voor de noodzakelijke onderwijs- en
onderzoeksactiviteiten op de hogeschool moeten zijn, moeten van tevoren via het
onderwijs aangemeld zijn bij FIT. Uit de aangeleverde informatie moet blijken of er
ruimte is voor studenten en medewerkers uit categorie 2. Indien de bezetting dit niet
toelaat zal bij binnenkomst de toegang geweigerd worden.
h. De algemene huisregels blijven ook in deze periode onverkort gelden in de gebouwen
van Hogeschool Rotterdam.
i. Alle medewerkers van Hogeschool Rotterdam zien toe op naleving van COVID-19
richtlijnen van het RIVM in de algemene ruimtes en werkplaatsen (hier vallen labs,
studio’s, vaklokalen, theorielokalen en praktijklokalen onder).
j. Hoofd Services is de lokale COVID-19 coördinator en maakt in geval van overtredingen
of calamiteiten gebruik van de opschalingsmogelijkheid naar beveiliging.

Zoals reeds in het inleidende hoofdstuk is beschreven: Dit zijn geprioriteerde onderwijs- en onderzoeksactiviteiten
waarvoor fysieke contacten noodzakelijk zijn ter voorkoming van studievertraging van studenten.
4 Zie bijlage 1.
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Richtlijnen reisbeweging naar en van Hogeschool Rotterdam
Met openbaar vervoer
a. De reizigers dienen zich te houden aan de richtlijnen en aanwijzingen van de
vervoersmaatschappij. Op de site van ‘9292 reist met je mee en het
Coronavirus’ 5 staan de bijzonderheden en richtlijnen per vervoersmaatschappij
vermeld. Link: https://9292.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/ov-en-het-coronavirus
b. Indien een medewerker zwaarwegende redenen heeft om niet met het
openbaar vervoer te willen reizen kan, indien dat mogelijk is, in overleg gebruik
gemaakt worden van parkeerfaciliteiten bij de betreffende locatie.
Met eigen vervoer of lopend
a. Volg de COVID-19 richtlijnen op van het RIVM 6
b. Studenten, medewerkers en bezoekers worden geadviseerd om zoveel mogelijk met
eigen vervoer (denk aan fiets) naar de hogeschool te reizen om het openbaar vervoer
zo min mogelijk te belasten.
Richtlijnen bij entree en verlaten van panden Hogeschool Rotterdam
a. Per locatie is er één ingang en één uitgang beschikbaar.
b. Het is niet toegestaan om de andere in/uitgangen te benutten met uitzondering van
een noodsituatie.
c. Het is niet toegestaan om op terreinen van Hogeschool Rotterdam alsmede binnen de
gebouwen van de hogeschool om met meer dan door het RIVM aangegeven aantal
personen bij elkaar te staan. De geldende COVID-19 richtlijnen van RIVM zijn van
toepassing.
d. Studenten, medewerkers en bezoekers dienen zich bij binnenkomst te registreren en
bij het verlaten van het pand zich af te melden. Ook na betreding van het pand via de
parkeergarage moet men zich registreren bij de receptie. Het wordt afgeraden om het
pand tussentijds te verlaten.
e. De receptie is zo ingericht dat de receptiemedewerker volgens de richtlijnen van het
RIVM de bezoeker te woord kan staan.
f. Instituut specifieke openingstijden zijn toegestaan, mits deze openingstijden binnen de
vastgestelde openingstijden vallen zoals vermeld in bijlage 2.
Richtlijnen bij verkeersruimtes
a. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van eenrichtingsverkeer in de
verkeersruimtes (hier vallen de trappenhuizen, hallen en gangen onder). Voor de
verkeersruimtes waar dit niet mogelijk is, dienen er alternatieve en veilige routes of
oplossingen in acht te worden genomen waarbij de 1,5 afstand zoveel mogelijk
gerealiseerd wordt.
b. De aangepaste looproutes in gangen, parkeergarages en trappenhuizen worden
duidelijk aangegeven, waarbij op alle locaties uniforme markeringen en aanwijzingen
in het Nederlands en Engels worden gebruikt.
c. Het gebruik van liften is uitsluitend toegestaan voor mindervaliden, goederenvervoer
en voor het verkeer naar boven.
Richtlijnen ‘algemeen toegankelijke’ en ‘specifieke’ (onderwijs)ruimtes
Onder ‘algemeen toegankelijke’ ruimtes vallen ruimtes zoals entreehallen, sanitaire ruimtes en
verkeersruimtes. Onder de noemer ‘specifieke’ (onderwijs)ruimtes vallen de ruimtes die
bedoeld zijn voor onderwijs-, onderzoek- of werkgerelateerde activiteiten, zoals: werkplaatsen,
studio’s, laboratoria, theorielokalen, vaklokalen, praktijklokalen en kantoorruimtes.
5
6

Zie bijlage 2.
Zie bijlage 1.
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a. Hogeschool Rotterdam bepaalt aan de hand van de dan geldende RIVM-richtlijnen en
de algemene veiligheid het maximaal aantal personen dat toegestaan is in een ruimte.
Elke ruimte wordt aan de buitenzijde duidelijk leesbaar voorzien van de maximale
bezetting die toegestaan is in de desbetreffende ruimte en COVID-19 richtlijnen van
het RIVM.
b. Bij het betreden en verlaten van ruimtes dient er zoveel mogelijk te worden gehouden
aan de afstand van 1,5 meter en de aanwijzingen die ter plekke zijn aangegeven.
c. Voor specifieke onderwijsruimtes wordt een nader gespecificeerd protocol door het
onderwijs opgesteld welke in lijn is met het hogeschoolbrede protocol.
d. De roostering van de onderwijsactiviteiten en het toelatingsbeleid moet centraal
worden afgestemd, zodat medewerkers en studenten bij het bewegen door de
gebouwen kunnen voldoen aan de geldende norm van x aantal personen per x m2
vloeroppervlakte.
e. Ingebruikname van een specifieke (onderwijs)ruimte dient aangemeld te worden bij
FIT. In samenspraak met FIT en vertegenwoordiging vanuit het onderwijs wordt
vervolgens bepaald hoe de beschikbare (onderwijs)ruimtes worden verdeeld en
ingericht conform de richtlijnen van het RIVM.
f. Binnen de eerdergenoemde ruimtes dienen voldoende hygiënemaatregelen te worden
getroffen die in lijn zijn met de COVID-19 richtlijnen van het RIVM.
g. De generieke schoonmaak wordt verzorgd door FIT. De verantwoordelijkheid voor (het
organiseren van) de schoonmaak van specifieke instrumenten of machines in
‘specifieke’ (onderwijs)ruimtes ligt bij de dienstdoende instructeur of medewerker.
Richtlijnen faciliteiten
a. De fysieke ruimtes van de bedrijfsrestaurants en koffiecorners zijn in deze fase
gesloten. Er kan wel gebruik gemaakt worden van bestelfaciliteiten die aangeboden
worden door de cateraar, mits volgens richtlijnen van RIVM 7. Ook kan er gebruik
worden gemaakt van de Vending- en koffiemachines.
b. Indien strikt noodzakelijk kan gebruik worden gemaakt van de kopieerfaciliteiten.
c. Kleinschalige vergaderingen mogen doorgang vinden, mits er gehouden wordt aan de
COVID-19 richtlijnen.
d. FIT- servicepunten en studentenservicespunten zijn gesloten, meldingen, vragen,
incidenten kunnen digitaal worden gedaan. Op de opengestelde locaties wordt zo
nodig fysieke ondersteuning geboden door FIT-Services.
e. De recepties zijn in deze periode geopend en ingericht conform de COVID-19
richtlijnen van het RIVM.
f. Het schoonmaakpersoneel volgt de richtlijnen RIVM 8 en de aanwijzingen van
Hogeschool Rotterdam.
g. Extra schoonmaak handelingen worden uitgevoerd in overleg met de afdeling
Services.
h. FIT verstrekt indien nodig middelen voor de schoonmaak van bijvoorbeeld
vendingmachines en apparatuur in werkplaatsen.

7
8

Zie bijlage 1.
Zie bijlage 1.
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Richtlijnen BHV organisatie
a. In het geval van een noodsituatie, waarbij een ontruiming plaats moet vinden kan
worden afgeweken van de COVID-19 richtlijnen 9.
b. Verder blijven de richtlijnen en de processen beschreven over de uitvoer van de BHV
organisatie gesteld in het BHV beleid en de bedrijfsnoodplannen van de locaties van
toepassing.
Richtlijnen handhaving
a. Hogeschool Rotterdam verwacht dat studenten, medewerkers en bezoekers elkaar
aanspreken wanneer de richtlijnen van het RIVM en/of van Hogeschool Rotterdam niet
opgevolgd worden. Escalatie vindt plaats volgens de ‘Instructies handhaving RIVM
richtlijn’ 10
Richtlijnen besmetting Corona
a. Als er sprake is van een bevestigde coronabesmetting op de werkplek volg dan de
richtlijnen vermeld in bijlage 5.

9

Zie bijlage 3 voor de instructies bij een calamiteit.
Zie bijlage 4.
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Bijlagen
Bijlage 1. Richtlijnen van het RIVM
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
- Was je handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen
- Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten,
natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg
- Was daarna je handen
- Schud geen handen
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. Dit geldt voor iedereen,
bijvoorbeeld op straat, in winkels, met collega’s, behalve thuis en binnen het
gezin/huishouden.
- Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
Wat zijn kwetsbare groepen?
Kwetsbare groepen zijn mensen die een hoger risico hebben op ernstig verloop van COVID19. Dit zijn:
1. Mensen van 70 jaar en ouder
2. Volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een van onderliggende aandoeningen:
- Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die
vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;
- Chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een
cardioloog zijn;
- Diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;
- Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
- Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na
orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele)
asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen
waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie
en/of bestraling bij kankerpatiënten;
- Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation
4 -getal < 200/mm3;
- Ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C; (leveraandoening)
- Morbide obesitas (BMI Body Mass Index > 40).
Zwangerschap: Op basis van beschikbare data bestaan tot dusver geen aanwijzingen dat het
krijgen van COVID-19 tijdens de zwangerschap tot een verhoogd risico op aangeboren
afwijkingen of tot een ernstig beloop bij de zwangere zelf leidt (Mullens 2020).
Maatregelen ten aanzien van personen met klachten passend bij COVID-19 en hun
contacten
Personen met neusverkoudheid OF hoesten OF koorts OF benauwdheid
In heel Nederland moet iedereen met luchtwegklachten THUISBLIJVEN. Als u of een van uw
huisgenoten ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen THUISBLIJVEN. Alleen
bij ernstige klachten TELEFONISCH contact opnemen met de huisarts. Volg verder de
instructies van Rijksoverheid.nl.
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Voor zorgmedewerkers gelden aparte maatregelen; zie de paragraaf 'Maatregelen voor
zorgmedewerkers' hieronder. Voor andere werknemers zijn er instructies op Rijksoverheid.nl
werknemers.
Alle bevestigde gevallen buiten het ziekenhuis moeten in thuisisolatie blijven totdat zij meer
dan
24
uur
klachtenvrij
zijn.

Huisgenoten van een bevestigde patiënt
Huisgenoten ontvangen van de GGD een informatiebrief. Huisgenoten blijven thuis tot 2
weken nadat de indexpatiënt thuis in isolatie is gegaan. Deze personen mogen niet werken of
naar school gaan en mogen zo min mogelijk buiten de deur komen. Zij mogen wel naar buiten
om bijvoorbeeld boodschappen te doen, maar moeten op afstand van anderen blijven en
lichamelijk contact voorkomen. Voor huisgenoten die ook zorgmedewerkers zijn geldt dat zij
niet geweerd worden van werk, zie hieronder de paragraaf 'Maatregelen voor
zorgmedewerkers'.
Duur van de isolatie: een huisgenoot moet thuisblijven tot 14 dagen na het laatste
onbeschermde contact met de patiënt EN de huisgenoot moet zelf ten minste 1 dag geheel
klachtenvrij zijn.
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Bijlage 2: Locaties en openingstijden
De volgende locaties zijn van maandag tot en met vrijdag geopend, concrete data en tijden
per gebouw worden elders bekend gemaakt:
Onderwijs en onderzoek
•
•
•
•

Academieplein
Rochussenstraat
RDM
Willem de Kooning Academie – Wijnhaven/Blaak

Digitaal toetsen
•

Museumpark

Openingstijden
•
•

Van maandag tot en met vrijdag:
8.00 – 22.00
Op zaterdag:
8.00 – 18.00
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Bijlage 3: Hulpverlening tijdens coronacrisis

Wat kun je zelf doen?
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen:
•
•
•
•
•
•

Was je handen regelmatig met water en zeep.
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Geen handen schudden.
Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt.
Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.
Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.
Wat doe je bij een inzet?
In verband met kans op besmetting met het coronavirus, zijn de volgende adviezen
opgesteld in geval van een calamiteit:
•
•
•
•
•

Ga niet naar een melding als je je niet fit voelt.
Let op eigen veiligheid!
Trek handschoenen aan.
Observeer op afstand. Houd waar mogelijk een afstand van 1,5 meter.
Laat het slachtoffer zelf handelingen uitvoeren.

Moet je reanimeren tijdens de coronacrisis?
Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig
moeten omgaan met reanimaties.
Het volgende advies is uitgebracht:
•
•

Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen.
De inzet blijft ongewijzigd bij kinderen en pasgeborenen.

Tijdens een inzet :
•
•

Stel de ademhaling vast alléén door te kijken!
Is er géén ademhaling zichtbaar? Bel direct 112.

Géén verdenking van een corona besmetting?
Indien er geen verdenking van een corona besmetting is, is het advies als volgt te handelen
bij een reanimatie:
•
•

Heeft het slachtoffer geen ademhaling? Bel direct 112.
Sluit de AED aan en verricht continu borstcompressies.

12

•
•

•

Geef géén mond-op-mond beademing! Ook niet met een beademingsmasker.
Zorg dat er maximaal 2 hulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn. Eén
BHV’er geeft borstcompressies, de ander staat bij de voeten van het
slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage. Ga door tot de professionele
hulpverlening arriveert.
Zorg dat anderen op ruime afstand blijven.

Wel verdenking van een corona besmetting?
Indien er een verdenking van een corona besmetting is, is het advies als volgt te handelen bij
een reanimatie:
•
•
•
•

Heeft het slachtoffer geen ademhaling? Bel direct 112.
Voer geen borstcompressies uit bij het slachtoffer. Sluit alleen een AED aan.
Geef géén mond-op-mond beademing! Ook niet met een beademingsmasker.
Zorg dat anderen op ruime afstand blijven.

Wat doe je na een inzet?
•
•

Desinfecteer je handen zo snel mogelijk.
Neem gebruikte medische apparatuur (AED) af met alcohol.

Zorg voor goede nazorg. Bespreek het verloop van de inzet met elkaar.
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Bijlage 4: Handhaving
Wanneer een student en/of medewerker zich niet aan de richtlijn houdt wordt hij/zij
hierop aangesproken en vriendelijk maar dringend verzocht zich in het vervolg te
houden aan de richtlijn.
•
•
•

Let daarbij op dat je de redelijkheid in acht houdt, beperk het handhaven tot
gevallenwaar mensen ervoor kiezen zich te niet houden aan de richtlijn.
Laat weten dat je ervan uitgaat dat degene die je aanspreekt jouw instructie zal
opvolgen, maar dat bij herhaling de beveiliging ingeschakeld zal worden
conform de richtlijnen van het crisismanagementteam.
Toon begrip wanneer iemand zich per ongeluk niet aan de richtlijn houdt, maar
herinner ze erin dat geval nog eens aan.

Wanneer iemand niet naar je wil luisteren of zich wederom niet houdt aan de richtlijn
waarschuw dan de beveiliging, dit kan via de receptie, via jouw leidinggevende, of via
010-7945559.
De beveiliging zal overgaan tot ontzegging van de toegang. Ook zal er dan een
melding worden gemaakt bij de directeur van het betreffende instituut en/of dienst.
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Bijlage 5: Corona op de werkplek
Richtlijnen:
Bron: Werknemers- en werkgeversadvies coronavirus van Arboned
https://www.arboned.nl/coronavirus
• Vraag de GGD om advies en informeer de arbodienst.
• Maak indien mogelijk een logboek van mensen met wie de desbetreffende
persoon nauw contact heeft gehad (fysieke aanraking en/of binnen twee meter
gedurende vijftien minuten). Ga hierbij zorgvuldig om met de privacy van alle
betrokkenen.
• Weer alle werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk,
preventief veertien dagen van de werkplek. Ga hierbij zorgvuldig om met de
privacy van alle betrokkenen.
• Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met:
o een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten.
o informatie over de door u genomen/te nemen maatregelen.
• Heb speciale aandacht voor zorgen bij kwetsbare werknemers en werknemers
met een verhoogd risico.
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