Beste (aankomende) student,
Er komen prachtige weken aan: de start van het studiejaar met daaraan voorafgaand verschillende
introductie-activiteiten. De introductietijd is dé kans om je medestudenten te leren kennen en je te
oriënteren op een studie- en of studentenvereniging. Vorig jaar zat corona flink in de weg. Hopelijk
kan er dit jaar meer en kunnen we wel mooie feestjes met elkaar vieren. Toch blijven er wel
beperkingen en is het belangrijk dat we allemaal goed opletten en deze maatregelen respecteren.
Hiermee voorkomen we dat onder andere cafés mogelijk toch weer dicht moeten en/of activiteiten
afgeblazen worden.

Testen op COVID-19 voor het nieuwe studiejaar begint
Het landelijk advies is dat scholieren, studenten en onderwijspersoneel zich laten testen op het
coronavirus voor de start van het nieuwe schooljaar. Het testadvies geldt ook voor (volledig)
gevaccineerden. Testen op corona | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Testmogelijkheden
a) Gebruik een (gratis) zelftest: Voor MBO/HBO/WO studenten en medewerkers te bestellen
op: Zelftest (zelftestonderwijs.nl). Gebruik je een zelftest en is de uitslag positief, dan ben je
waarschijnlijk besmet met het coronavirus. Je wordt geadviseerd om je opnieuw te laten
testen bij de GGD. Blijf thuis en ontvang geen bezoek tot de testuitslag bekend is
Let op: gebruik geen zelftest bij klachten, maak dan een afspraak in de GGD teststraat!
b) Vrije inloop teststraat: van vrijdag 20 t/m zondag 22 augustus kunnen studenten (zonder én
met klachten) zonder afspraak getest worden op onze XL-teststraat bij P4, Loevesteinse
Randweg 110, Schiphol. Openingstijden dit weekend van 8.00-18.00 uur. Vergeet niet je ID
mee te nemen.
c) Testen bij klachten: heb je klachten die passen bij het coronavirus?
Maak dan een testafspraak voor een gratis coronatest bij de GGD via https://coronatest.nl/
of bel naar 0800-1202 (7 dagen per week bereikbaar van 08.00-20.00 uur);
Let op: gebruik geen zelftest bij klachten, maar laat je testen bij de GGD.
Ook bij milde klachten (vb. neusverkoudheid, keelpijn) is het belangrijk om je te laten testen.
d) Testen voor toegang: heb je een negatieve coronatest nodig om naar een evenement te
gaan?
Dan kun je terecht bij Stichting Open Nederland in plaats van de GGD. Je kunt een afspraak
maken op www.testenvoortoegang.org.

Coronatoegangsbewijs
De introductie-activiteiten gaan buiten of in een open tent door met maximaal 750 deelnemers. Je
moet dan wel een coronatoegangsbewijs hebben. Dat betekent een vaccinatiebewijs, herstelbewijs
van maximaal 6 maanden oud, of een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het
evenement. De 1,5 meter afstand kan dan worden losgelaten tijdens het evenement. Bij de ingang
worden je contactgegevens geregistreerd.

Bescherming Janssen-vaccin
Ben je recent al gevaccineerd met het vaccin van Janssen? Let op: de wachttijd voor volledige
vaccinatie is verlengd van 2 naar 4 weken. Dit geldt vanaf 14 augustus. In de tussentijd worden de
bijbehorende procedures hierop aangepast evenals de CoronaCheck-app. De langere wachttijd geldt
ook voor toegang tot evenementen!

Vaccineren tegen COVID-19
Vaccins voorkomen ernstige ziekte en complicaties van COVID-19 en helpen de verspreiding tegen te
gaan. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe eerder krijgen wij onze vrijheid terug. Of jij je wilt
laten vaccineren bepaal je echter zelf. Vaccineren is altijd vrijwillig!
Je kunt zonder afspraak bij GGD Kennemerland terecht voor een gratis vaccinatie. De mogelijkheid
om langs te komen zonder afspraak geldt alleen als je nog geen vaccinatie-afspraak hebt staan en
voor de eerste prik komt.



Als je tot nu toe niet bent ingeënt, ben je tijdens openingstijden van harte welkom op een
van de vaccinatielocaties in Kennemerland.
Neem je identiteitsbewijs en een mondmasker mee en draag gemakkelijke kleding.

Vaccinatielocaties
Vaccinatiecentrum
Schiphol: Loevesteinse Randweg 110, 1119 EK
(P4 langparkeren)

Haarlem: Kennemer Sportcentrum, A.W.F. van
Idenburglaan 1, 2023 JM Haarlem

IJmuiden: Dokweg 43-45, 1976 CA IJmuiden bij
voormalig tenniscentrum

Openingstijden
Inloop op maandag, dinsdag, donderdag,
zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
Inloop op woensdag en vrijdag van 13.30 tot
19.30 uur.
Inloop op maandag, woensdag, vrijdag,
zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00.
Inloop op dinsdag en donderdag van 13.30 tot
19.30 uur.
Inloop op maandag, dinsdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00
uur. Inloop op woensdag van 13.30 tot 19.30
uur.

Handige apps




CoronaMelder-app
CoronaMelder waarschuwt je nadat je langer dan 15 minuten in de buurt bent geweest van
iemand met corona. Zo kun jij voorkomen dat je mensen in je omgeving besmet. Het
downloaden van de app is vrijwillig.
CoronaCheck-app
Met de app bewijs je dat je gevaccineerd bent, negatief bent getest of recent corona hebt



gehad. Je kan de app gebruiken voor toegang tot bepaalde locaties en om internationaal te
reizen.
GGD Contact-app
Heb je corona? Gebruik de GGD Contact-app om je omgeving te waarschuwen.
Deze app helpt bij het contactonderzoek van de GGD. Je kunt de app vrijwillig gebruiken als
uit een coronatest blijkt dat je bent besmet met het coronavirus. Het is dan belangrijk dat je
de mensen met wie je contact hebt gehad zo snel mogelijk waarschuwt omdat zij ook besmet
kunnen zijn. Als zij ook besmet zijn, kunnen ze voorkomen dat ze het virus aan anderen
doorgeven.

Meer informatie
Heb je naar aanleiding van deze brief nog vragen of heb je twijfels over je klachten of vaccineren?
Bel dan naar het klantcontactcentrum van GGD Kennemerland op 023 789 1631. Dagelijks zijn GGDmedewerkers te bereiken op maandag t/m vrijdag van 08.30 - 20.00 uur en zaterdag en zondag van
10.00 - 17.00 uur om al jouw vragen te beantwoorden.
Meer informatie over het coronavirus vind je op Coronavirus en vaccin | GGD Kennemerland
Geniet van je studietijd en #staysafe!
Hartelijke groet, Afdeling Infectieziektebestrijding GGD Kennemerland

