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Beste lezer, 

 

In dit protocol zullen wij, het tweede bestuur der SCIO Studievereniging, uiteenzetten hoe wij als 

studievereniging omgaan met het coronavirus. Wij zullen nader toelichten hoe wij de maatregelen 

van het RIVM toepassen in de praktijk, denk hierbij aan de regels tijdens borrels, activiteiten en overige 

bijeenkomsten. Ook zal nader toegelicht worden in welke situatie wij onze activiteiten op locatie laten 

plaatsvinden of juist online via Zoom of MS Teams.  

 

(Huidige) maatregelen van het RIVM 
Als bestuur nemen wij de maatregelen van het RIVM en de Overheid omtrent het coronavirus heel 

serieus. Hieronder zijn de maatregelen die op dit moment gelden opgesomd.  

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Hoest en nies in de elleboog en was de handen regelmatig gedurende 20 seconden. 

• Vermijd handcontact met anderen.  

• Werk zoveel mogelijk thuis. 

• Vermijd drukte: ga weg als het druk is en reis zoveel als mogelijk buiten de spits.  

• Bij klachten: blijf thuis en laat je testen.  

 

We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen van het RIVM en de Overheid die in Nederland gelden 

op elk moment kunnen veranderen. Dit neemt met zich mee dat wij een dynamisch beleid voeren: we 

scherpen ons beleid aan waar nodig en versoepelen waar dat kan.  

 

Coronabeleid van SCIO 
Het beleid dat SCIO Studievereniging voert met betrekking tot het coronavirus valt te verdelen in drie 

onderdelen: het beleid tijdens borrels, het beleid tijdens overige activiteiten en het beleid dat wij 

voeren omtrent klachten of ziekte van leden. Hieronder is elk van deze onderdelen verder uitgewerkt. 

 

Beleid tijdens borrels 
Afhankelijk van de huidige maatregelen omtrent het coronavirus zal het bestuur van de vereniging 

inschatten of het verantwoord is om op locatie samen te komen. Het café waar wij doorgaans 

borrelen, Theatercafé De Richel, heeft zelf ook strenge regels waar wij ons, als vanzelfsprekend, goed 

aan houden. Wanneer onze borrels op locatie plaatsvinden, vinden wij het uiterst belangrijk dat er 1,5 

meter afstand geworden wordt. Het is daarom niet de bedoeling dat mensen gaan lopen, tenzij ze 

naar het toilet moeten. Dit brengt daarnaast met zich mee dat wij rekening houden met een maximaal 



aantal mensen dat aanwezig kan zijn. Wij zullen streng optreden wanneer wij opmerken dat er geen 

afstand gehouden wordt. 

Naast afstand houden zorgt het café ervoor dat er handdesinfectie aanwezig is op de borrels; iedereen 

wordt verplicht om bij binnenkomst zijn of haar handen te desinfecteren. Onze borrels starten over 

het algemeen om 16:00. Dit houdt in dat wij leden voor zover mogelijk buiten de spits laten reizen. 

Voor ons beleid met betrekking tot klachten of ziekte, zie hieronder. 

 

Beleid tijdens overige activiteiten 

Ook tijdens overige activiteiten vinden wij het uiterst belangrijk dat mensen zich aan de afstandsregel 

houden. We schatten ook hier in of het verantwoord is om activiteiten op locatie te laten plaatsvinden. 

Als dit niet het geval is, zal besloten worden om de activiteiten online te laten plaatsvinden. Wanneer 

de activiteiten wel op locatie plaatsvinden, kijken we naar een maximaal aantal mensen dat aanwezig 

kan zijn met betrekking tot de afstandsregel. Er zal streng worden opgetreden wanneer mensen zich 

niet aan de afstandsregel houden. Waar mogelijk organiseren we activiteiten buiten en ook houden 

wij er rekening dat leden niet tijdens de spits hoeven te reizen. 

Ook tijdens onze andere activiteiten zal handdesinfectie beschikbaar zijn voor aanwezigen en zullen 

aanwezigen bij aankomst hun handen moeten desinfecteren. Voor ons beleid met betrekking tot 

klachten of ziekte, zie hieronder.  

 

Beleid met betrekking tot klachten of ziekte 
SCIO neemt klachten met betrekking tot het coronavirus heel serieus. We laten de leden tijdig weten 

dat ze helaas niet welkom zijn als ze klachten hebben die passen bij het coronavirus (zie hiervoor 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19) en moedigen ze aan om zich te laten testen. We maken 

waar nodig gebruik van inschrijflijsten om ervoor te zorgen dat alleen leden zonder klachten aanwezig 

zijn en daarnaast om de afstandsregel te kunnen handhaven. Mensen die zich inschrijven, laten 

contactgegevens achter zodat wij deze mensen eventueel kunnen benaderen. Mocht een lid dat een 

evenement van SCIO Studievereniging op locatie heeft bijgewoond zich moeten laten testen, dan laten 

wij dat spoedig weten aan alle andere aanwezigen tijdens datzelfde evenement. We raden deze 

mensen aan om thuis te blijven als ze klachten hebben en zich in dat geval ook te laten testen. 

Wanneer het gaat om een positieve testuitslag, laten wij dit met grote spoed weten aan de overige 

aanwezigen. We maken met urgente toon duidelijk dat zij de regels van de GGD na moeten leven die 

gelden in deze situatie. We vragen deze mensen daarnaast om ons op de hoogte te houden met 

betrekking tot klachten en/of testen.  

 

We hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het tweede bestuur der SCIO Studievereniging 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

