Veiligheidsrichtlijnen voor fysieke doctoraatsverdediging
In dit document vindt u een samenvatting van de geldende COVID-19 veiligheidsmaatregelen terug
inzake doctoraatsverdedigingen. Deze maatregelen dienen strikt te worden gevolgd bij organisatie van
fysieke doctoraatsverdedigingen (terug toegelaten vanaf 6 juli 2020 tenzij anders wordt
gecommuniceerd). Uiteraard kan ook nog steeds gekozen worden voor een volledig digitale
doctoraatsverdediging, als voor hybride vormen.
Kijk bij organisatie van fysieke doctoraatsverdediging steeds de geldende maatregelen na op de VUB
Staff pagina. Deze kunnen onderhevig zijn aan wijziging. Onderstaande regels zijn gebaseerd op de
VUB-maatregelen geldend vanaf 29 juli 2020, het VUB reisbeleid, en de maatregelen opgelegd door de
Nationale Veiligheidsraad.

Beschermende maatregelen
Verdediging zelf
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Het aanmaken van een Corona draaiboek is verplicht voor elk event (zie template hier). Na
opmaak dient het doorgestuurd te worden naar infradesk@vub.be. Geef in dit draaiboek je
noden mee m.b.t. boeking en reiniging van lokaal, ontsmettende middelen, audiovisuele
ondersteuning….
Duid een “Coronasafe” medewerker aan die toeziet op de praktische organisatie en die in
contact staat met het coronasafe team van de VUB (preventie@vub.be).
De registratie van de aanwezige medewerkers, bezoekers... is verplicht, dit om tracering
mogelijk te maken bij eventuele besmettingen met Corona. U kan hiervoor gebruik maken van
een online registratielijst (bvb via Microsoft Forms) om deelnemers vooraf te registreren.
Op de campus en in de gebouwen/lokalen van VUB geldt mondmaskerplicht. Gasten dienen
tijdens hun aanwezigheid ten allen tijde hun mondmasker te dragen, inclusief in het
auditorium waar de doctoraatsverdediging plaats vindt, en dit van zodra ze zich op de campus
begeven. Het is dus buiten ook verplicht om een mondmasker te dragen.
De bezettingsgraad van lokalen wordt teruggebracht naar de originele regel. Dit betekent dat
er 7 m2 per persoon moet voorzien worden. Vermeld in je Corona draaiboek voor de
verdediging hoeveel personen fysiek zullen deelnemen, dan kan een gepaste ruimte voorzien
worden.
Creëer voldoende afstand tussen de zitplaatsen. Maak een stoelenplan op (bubbels van
mensen die in hetzelfde huis wonen mogen samen zitten, anderen op 1,5m afstand; collega’s
behoren niet tot dezelfde bubbel).
Verlucht de ruimte voor en na de bijeenkomst. Laat indien mogelijk de deur open staan.
Vermijd wachtrijen. Duid eventueel gewenste circulatie aan zodat afstand kan bewaard
worden en deelnemers de ruimte veilig kunnen betreden en verlaten.
Hou de bijeenkomst kort en efficiënt.
Gebruik voor de bediening van multimedia een ‘tussenmateriaal’ zoals de achterkant van een
potlood of een touchscreen pen, of een stukje papier of stof.
Voorkom het doorgeven van materialen en documenten.
Het is sterk aangewezen om personen die tot de risicogroep behoren niet fysiek uit te nodigen
tot de verdediging. (Het gaat over personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes,
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personen met hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het
immuunsysteem verzwakt is). Er kan gekozen worden voor een hybride-format waarbij
bijkomend publiek digitaal kan meevolgen, bvb. via streaming.
Bij ziekte of vermoeden van ziekte mogen genodigden niet deelnemen aan de bijeenkomst.
Buitenlandse juryleden dienen het VUB reisbeleid te respecteren.

Receptie achteraf
§

§
§
§

§
§
§
§
§
§

Conform de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad wordt een receptie na een
doctoraatsverdediging beschouwd als een receptie met privékarakter. Dit betekent dat er
maximum 10 personen mogen deelnemen.
Ook voor de receptie geldt een registratieplicht.
Een staande receptie is niet toegelaten. Er wordt verplicht zittend geconsumeerd.
Tafels en stoelen kunnen aangevraagd worden via infradesk en kunnen geplaatst worden in
de tent aan aula Q (Etterbeek), achter Tempus (Jette) of ergens in openlucht (indien het weer
dit toelaat).
Men kan ook regelingen treffen met de horeca-zaken op de campus of elders.
Stoelenplan: zitplaatsen aan de tafel schranken met in acht name van de afstandsregel van
1,5m.
Vermijd ‘rondlopen’.
De bediening gebeurt bij voorkeur aan tafel, de bediener draagt een mondmasker.
Indien er aangeschoven wordt in een rij (bijvoorbeeld foodtruck), staat iedereen op 1,5m
afstand van elkaar.
Er worden géén hapjes op de tafels geplaatst waar iedereen uit kan grijpen (vb. chips, nootjes).

Circulatie op de campus
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Er geldt een mondmaskerplicht over de gehele campus. Ook buiten dient een mondmasker
gedragen te worden.
Hou in gangen, op de paden en op trappen steeds rechts aan.
Volg de signalisatie en instructies.
Vermijd dat personen die binnen- en buitengaan elkaar kruisen. Zorg indien mogelijk voor een
aparte in-en uitgang. Indien dit niet mogelijk is, dan krijgen personen die de ruimte verlaten
voorrang.
Beweeg in een lokaal steeds in dezelfde richting (tegenwijzerzin) zodat personen elkaar niet
moeten kruisen.
Slechts één persoon tegelijk mag gebruik maken van de lift. Neem dus zo veel mogelijk de trap.
Op smalle trappen heeft wie naar beneden komt voorrang.

Sanitaire voorzieningen
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Beperk het aantal gebruikers per sanitaire ruimte tot het aantal wastafels. Indien er op deze
manier geen 1,5 meter afstand kan bewaard worden, beperk het aantal gebruikers dan nog
meer. Je beurt afwachten doe je buiten.
Spoel het toilet door met het deksel gesloten.
Was je handen voor en na het gebruik van het toilet.
Gebruik geen handendrogers. Gebruik enkel papier om je handen te drogen.

