
 

 

Protocol melding COVID-19  -  BUas studenten     30 september 2021 

 
BUas kan studenten niet verplichten om zich ziek te melden bij COVID-19 symptomen, maar stelt het 
erg op prijs als zij dat wel doen. BUas doet een beroep op studenten om verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun eigen gezondheid en die van anderen op de campus om zo te helpen de 
verspreiding van het virus te beperken.  
 
Om de gelegenheid te bieden aan en te reageren op studenten die zich ziek melden, is het 
onderstaande protocol opgesteld:  
 
Scenario’s 
 
Wat te doen… 
 
1. Als je COVID-19 symptomen hebt:   

- Maak een afspraak voor een test via de GGD: Aanmelden voor de coronatest | Coronavirus 
COVID-19 | Rijksoverheid.nl. Let op: een zelftest vervangt niet de GGD test. Een negatief 
resultaat na een zelftest betekent alleen dat je de komende 24 uur niet besmettelijk bent, 
maar sluit niet uit dat je het coronavirus hebt 

- Ga in quarantaine in afwachting van de test en de uitslag daarvan  
- Als de uitslag positief is: ga door naar scenario 2.   

 
2.    Als je de diagnose COVID-19 hebt gekregen:   

- Geef dit door via corona@buas.nl, met vermelding van je telefoonnummer en je opleiding   
- BUas neemt contact met je op om na te gaan of we je docenten en medestudenten moeten 

informeren   
- Indien nodig neemt BUas contact op met je docent/coach, die op zijn/haar beurt jouw 

medestudenten zal informeren  
- Ga in isolatie en volg de stappen in de informatiebrief die je hier vindt na het invullen van de 

vragen: https://informatiehulp.rivm.nl/.  

3. Als iemand in je naaste omgeving (huisgenoten, directe familieleden of overige nauwe 
contacten) COVID-19 heeft, of als je een melding in de CoronaMelder app hebt gekregen:  
- Ga naar: https://informatiehulp.rivm.nl/, vul de vragen in om jouw situatie te bepalen en 

volg de regels op die in de informatiebrief staan, die op basis van jouw antwoorden getoond 
wordt   

- Als blijkt dat je in thuisquarantaine moet, informeer dan je docent/coach 
- Krijg je klachten? Ga dan door naar de stappen zoals genoemd onder scenario 1. 
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