CORONA BELEID
NATIONALE CONFERENTIE ROTTERDAM 2022
Vanuit het beleid van de Rijksoverheid, en in contact met locaties en de gemeente, is het
mogelijk om de Nationale Conferentie in Rotterdam 2022 fysiek door te laten gaan. Om dit veilig
te doen, zijn er wel aanvullende maatregelen nodig waardoor het evenement anders zal lopen
dan voorgaande jaren. Gezien de grootte van het evenement, zal het ook anders verlopen dan de
Regionale Conferenties afgelopen najaar. Hieronder ziet u een overzicht van de maatregelen die
wij nemen, en ook wat wij vragen van de deelnemers. Met vragen kunt u terecht bij uw
contactpersoon Minke van der Heide via minke.van.der.heide@eyp.nl.

TESTEN & QR
Om het evenement mogelijk te maken is het nodig om een streng testbeleid te handhaven. Samenkomen
met 150 mensen, ook de basismaatregelen in acht nemend, brengt inherent risico met zich mee. Dit risico
willen we zoveel mogelijk minimaliseren door gebruik te maken van testen. Dit breidt uit op het beleid
van onze vorige conferenties waar we ook al de QR-code vroegen. Concreet vragen wij de deelnemers:
●

●

●

Elke dag van de conferentie een geldige QR-code te laten zien. Als deze tijdens het
evenement hernieuwd moet worden door naar een testlocatie te gaan wordt dit gefaciliteerd.
Hiervoor kunnen deelnemers contact opnemen met de delegate support
minke.van.der.heide@eyp.nl.
Voorafgaand aan het evenement (11 februari) een test te doen, via testenvoortoegang, of
via een commerciele pcr-test. Dit geldt ongeacht van het hebben van een vaccin, booster,
of herstel bewijs dat al een geldige QR-code verschaft. De enige uitzondering hierop is als u
minder dan zes weken geleden besmet bent geweest met corona.
Toestemming te geven voor het afnemen van een zelftest, elke dag van de conferentie. De
zelftesten worden door ons aangeboden en hoeven de deelnemers dus niet zelf mee te
nemen.

MAATREGELEN
Wij houden ons aan de wettelijk opgelegde maatregelen en adviezen omtrent corona vanuit de
Rijksoverheid.
●

Afstand → Wij houden ten alle tijden 1,5 meter aan. Wij waarborgen de 1,5 meter afstand door
bijvoorbeeld voor stoelopstellingen en andere geplaceerde momenten de de stoelen op 1,5 meter
afstand te plaatsen, en aan te geven waar mensen op 1,5 meter van elkaar staan. Wij nemen ook
maatregelen door bijvoorbeeld de hoeveelheid mensen tegelijkertijd bij elkaar zoveel mogelijk te
minimaliseren. Zo gaan verplaatsingen tussen locaties, evenals eetmomenten zoals lunch of
koffiepauzes, in shifts. Hierdoor is er meer ruimte beschikbaar per persoon, en is het makkelijker
om de 1,5 meter te waarborgen.
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●

Mondkapjes → Het beleid vanuit de Rijksoverheid is dat er op het hoger onderwijs ten alle tijden,
dus ook geplaceerd op afstand, een mondkapje gedragen moet worden. Dit houden wij ook aan
voor het deel van de conferentie wat plaatsvindt op een locatie van het hoger onderwijs. Op
andere locaties, zoals het hostel, wordt gewerkt met de geldende regels van de locatie. In de
praktijk betekent dit dat hier ook een mondkapje verplicht is, ook geplaceerd. Buiten wordt geen
mondkapje verplicht, maar is het natuurlijk vrij aan de deelnemers om een mondkapje op te
zetten. Wij hebben medische mondmaskers beschikbaar voor de deelnemers en zullen deze ook
uitdelen. Wij geven voorkeur aan het gebruik van medisch goedgekeurde mondkapjes (geen
specifieke soort) boven stoffen of anderzijds niet medisch gecertificeerde mondkapjes.

●

Ventileren → Om ervoor te zorgen dat de ruimtes genoeg geventileerd worden raden wij de
deelnemers aan om regelmatig hun slaapruimte te luchten. Overdag op de locaties zullen wij
erop toezien dat de ramen op meerdere momenten tijdens de dag volledig open worden gezet,
zodat het door kan luchten.

●

Desinfecteren → Wij moedigen onze deelnemers aan om regelmatig hun handen te desinfecteren
of grondig te wassen gedurende tenminste 20 seconden met zeep. Bijvoorbeeld bij binnenkomst
of voor de lunch, of als zij materialen hebben aangeraakt die veel andere mensen ook aanraken
(leuning van de trap, wc, etc.). Hiervoor stellen wij desinfectiemiddel beschikbaar. Ook zullen wij
oppervlaktes desinfecteren, en zijn er bijvoorbeeld bij de lunch aangewezen mensen die met
handschoenen het eten uitdelen.

●

Overige maatregelen → Maatregelen zoals niezen of hoesten in de elleboog, bij klachten
thuisblijven, en andere vergelijkbare maatregelen gelden ook. Hier kunnen wij de deelnemers
niet op controleren, en wij verwachten dan ook eigen verantwoordelijkheid als het aankomt op
goede hygiëne. Wij vragen dringend alle deelnemers met klachten om thuis te blijven, of zodra ze
klachten ontwikkelen dit zo snel mogelijk aan ons te melden. Ook maken wij gebruik van bubbels
van de committees, zodat een deelnemers met zo min mogelijk verschillende mensen in contact
kan komen. Voor ons quarantainebeleid zie de sectie hieronder.

QUARANTAINE
Het kan helaas voorkomen dat een deelnemer voorafgaand of tijdens het evenement klachten
ontwikkelt, of een bericht krijgt in contact te zijn geweest met iemand die positief is getest. Om de
veiligheid van ons evenement te garanderen hanteren we een streng quarantainebeleid, uitgebreider dan
de overheid. Wij vragen deelnemers niet naar het evenement te komen of het evenement te verlaten
bij:
●
●
●

Een positieve test of zelftest;
Het hebben of ontwikkelen van klachten gerelateerd aan het coronavirus;
Bij bericht dat de deelnemer in nauw contact is geweest met iemand met coronavirus, ook als de
deelnemer een vaccinatie & booster heeft (dit wijkt af van de eisen van het Rijksoverheid). Onder
nauw contact verstaan wij: minstens 15 minuten binnen 1.5m. Deze 15 minuten kunnen ook niet
aaneensluitend zijn.
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Het verlaten van het evenement kan betekenen, naar huis gaan en daar in quarantaine gaan. Als reizen
niet mogelijk is, wordt de deelnemer gevraagd in quarantaine te gaan in een kamer van het hostel
hiervoor bestemd. De deelnemer wordt in beide gevallen verzocht om een test te doen van de GGD, en
het resultaat daarvan met ons te delen. Als dat resultaat positief is, moet de deelnemer het evenement
verlaten.

3
European Youth Parliament The Netherlands

