Het kabinet versoepelt de coronamaatregelen per 26 januari 2022; dat heb je kunnen horen tijdens de
persconferentie van dinsdag 25 januari. Niet genoemd tijdens de persconferentie, maar voor het mbo heeft het
kabinet besloten om de regels voor het dragen van mondkapjes binnen te versoepelen. Ook is er een
versoepeling van de quarantaine-regels die misschien ook voor jou als student geldt. In deze coronanieuwsmail meer informatie over de mondkapjesplicht en de quarantaine-regels.
Mondkapjesplicht
De mondkapjesplicht in het mbo blijft in grote lijnen bestaan. De richtlijn blijft: draag altijd en overal op de
schoollocatie een mondkapje. Als je door het gebouw beweegt, maar ook als je een vaste zit- of staplaats hebt.
De uitzonderingen hierop zijn:
1.
2.
3.

4.
5.

Als je zit en je 1,5 meter afstand kunt houden van anderen. = NIEUW
Tijdens sport- en beweeglessen.
Tijdens praktijklessen waarbij het dragen van een mondkapje een nadrukkelijke belemmering vormt
bij het uitvoeren van het onderwijs (bijvoorbeeld schoonheidsverzorging). Het is aan de docent om
hier een oordeel over te vellen.
Als het mondkapje om medische redenen (bijvoorbeeld bij ziekte of een beperking) een belemmering
vormt. Als dit het geval is heb je wel een ‘eigen verklaring uitzondering mondkapjesplicht’ nodig.
Tijdens het nuttigen van eten of drinken als je een vaste zit- of staanplaats hebt.

Advies mondkapje
Wij adviseren mondkapjes van minimaal type II, dus geen zelfgemaakte, stoffen mondkapjes of spatschermen
(face shields). Kijk voor meer info op de mondkapjes infographic. We gaan er vanuit dat je een eigen
mondkapje meeneemt, maar mocht je het toch vergeten zijn dan liggen er enkele mondkapjes op voorraad bij
de receptie van de locatie.
Quarantaine-regels
Als je 17 jaar of jonger is er een versoepeling in de quarantaine-regels. Voor 18-plussers zijn de regels hetzelfde
gebleven. De (nieuwe) regels zijn als volgt:
1.

2.

Als je 17 jaar of jonger bent hoef je niet meer in quarantaine als je in contact bent geweest met
iemand die corona heeft en je daarna geen klachten hebt. Hierbij is er geen onderscheid of je wel of
niet (volledig) gevaccineerd bent.
Als je 18 jaar of ouder bent volg je de quarantaine-regels voor volwassenen. Je hoeft niet in
quarantaine als je:
• korter dan 8 weken geleden (vanaf de eerste ziektedag of testdatum) corona hebt gehad (positief
getest bij de GGD), hersteld bent en geen klachten hebt.
• langer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebt gehad en geen klachten hebt.

De wijzigingen in quarantaine-regels zijn binnen enkele dagen ook te zien in de corona beslisboom.
We zien nu dus twee bescheiden aanpassingen, maar met name de versoepeling van de mondkapjesplicht
maakt het volgen van onderwijs volgens ons net iets makkelijker en prettiger.
Bij vragen of opmerkingen; mail naar corona@drenthecollege.nl.
We gaan uit van je medewerking

