
Coronamaatregel bij opstart academiejaar 2021-2022 
 

ALGEMEEN 

• Mondmasker op bij circulatie (in lokalen, in zalen, in gangen) 

• Mondmasker af als er afstand van 1,5 meter is (of bij vaste opstelling: 1 stoel vrij laten) 

• Club Conservatorium: regels horeca  
o mondmasker op bij circulatie 
o mondmasker af als je aan tafel zit om te eten/drinken 

 

THEORIELESSEN 

• Het masker mag enkel af wanneer je neerzit en een afstand van minstens 1,5 meter mogelijk 
is. (Deze maatregel wordt voortdurend geëvalueerd en kan indien nodig nog aangepast 
worden.) 

 

ARTISTIEKE PRAKTIJK 

• Bij binnenkomen en verlaten van de zaal:  
o mondmasker op 
o Handen ontsmetten 

 

• Tijdens activiteiten (dans, drama, beweging):  
o geen mondmasker 
o Probeer om afstand maximaal te bewaren 

 

• Muziek klassiek/zang+blazers:  
o maatregelen analoog met afstand lector/student: minstens 1,5 meter 

 

• In het kader van risicobeheersing: aanbod 2-wekelijkse testing voor alle studenten en 
personeelsleden (met uitzondering voor mensen met CST of negatief testresultaat dat nog 
geldig is). 

 

WIE ZICH ZIEK VOELT OF SYMPTOMEN HEEFT KOMT NIET NAAR DE CAMPUS EN LAAT ZICH TESTEN 

via contact tracing. 

 

INTERNATIONAAL 

• Wie uit het buitenland kom, moet verplicht het Passenger Locator Form invullen. 

•  Indien testing nodig is, krijgt student/personeelslid een SMS => testcentrum Centraal Station 
(UZA): https://www.uza.be/traveltest-en. 

• Als je symptomen hebt, moet je AP contacteren voor contact tracing via coronatracing@ap.be of 
03/220.59.99 => code voor testing. 

• Heb je een arts nodig? Dan kan je terecht bij het Studentenartsennet via 
https://student.ap.be/studentenarts-net. 
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PUBLIEKE ACTIVITEITEN 

• Max 200 toeschouwers 

• Mondmaskers zijn verplicht in gangen en bij circulatie 

• Als publiek zit: geen mondmasker, geen afstand 

• Reservatie is verplicht en er is controle aan de ingang: naam en mobiel nummer of e-
mailadres 

• Lijsten aan productie bezorgen (ilse.muysers@ap.be) 

• Preventiedienst op de hoogte brengen via preventie@ap.be  
 

BIJ BESMETTING 

• Alles rond COVID meld je via corona tracing AP coronatracing@ap.be; vandaar worden de 
correcte personen verwittigd. 

 

Is er iemand die zich ziek voelt en COVID-symptomen heeft? 

1. Vraag een code testing aan via coronatracing@ap.be of 03/220.59.99. 
2. Studenten verwittigen hun docent. 
3. Personeelsleden verwittigen hun leidinggevende en Jodka Crabbe via jodka.crabbe@ap.be 

 

Is er iemand die positief test? 

• De hele groep moet in quarantaine.  

• Alle hoog-risicocontacten moeten zich laten testen, ook diegenen die volledig gevaccineerd 
zijn. 

• Tot ontvangst van het resultaat van de eerste test blijven ze in quarantaine. 

• Bij negatief resultaat kan de quarantaine over het algemeen gestopt worden. Een tweede 
test is echter nog steeds nodig. 

• In geval van weigering van een test moet wel een volledige quarantaine van tien dagen 
gerespecteerd worden.  

• In geval van een cluster met minstens één doorbraakinfectie (= infectie ondanks volledige 
vaccinatie), geldt deze uitzondering niet en blijft de volledige quarantaine van 7 dagen 
behouden, ook voor volledig gevaccineerde personen.  
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