
PANDEMIEMATRIX – DOCTORATEN FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN 
 

ACTIVITEIT CODE GROEN CODE GEEL CODE ORANJE CODE ROOD OPMERKINGEN 

INTERNE 

VERDEDIGING 

Geen maatregelen - Online 

 

OF 

 

- On campus:  

 

Bezettingsgraad 1 op 2 

met mondmaskerplicht 

OF 

Bezettingsgraad 1 op 5 

zonder 

mondmaskerplicht 

 

 

- Online  

 

OF 

 

- On campus: 

 

Bezettingsgraad 1 op 2 

met mondmaskerplicht 

OF 

Bezettingsgraad 1 op 5 

zonder 

mondmaskerplicht 

 

 

Enkel online Microsoft Teams, geen Zoom 

 

De doctorandus/a en de voorzitter van 

de examencommissie moeten beiden 

akkoord gaan met een on-campus 

verdediging 

OPENBARE 

VERDEDIGING 

Geen maatregelen - Online: 

 

Livestream verplicht 

 

+ Optioneel 

 

- On campus: 

 

Bezettingsgraad 1 op 2 

met mondmaskerplicht 

OF 

Bezettingsgraad 1 op 5 

zonder 

mondmaskerplicht 

 

 

 

- Online: 

 

Livestream verplicht 

 

+ Optioneel 

 

- On campus: 

 

Bezettingsgraad 1 op 5 

met mondmaskerplicht 

 

 

 

 

 

 

 

- Online: 

 

Livestream verplicht 

 

+ Optioneel 

 

- On campus: 

 

Alleen examencommissie en 

promotor(en) toegelaten +  

Bezettingsgraad 1 op 5 met 

mondmaskerplicht 

 

 

Microsoft Teams of Bongo 

 

De doctorandus/a en de voorzitter van 

de examencommissie moeten beiden 

akkoord gaan met een on-campus 

verdediging 

 

 

! Bij organisatie van receptie (on-

campus) wordt de gehele openbare 

verdediging als evenement 

beschouwd. De richtlijnen voor 

evenementen dienen dan gevolgd te 

worden. 

 

PAPIEREN VERSIE 

DOCTORAATS-

PROEFSCHRIFT 

Geen maatregelen Enkel digitaal,  

behalve op expliciete 

vraag van 
examencommissielid 

Enkel digitaal  Enkel digitaal  



RECEPTIES 
/ EVENEMENT 

(on-campus) 

Geen maatregelen Aanvraag label via COVID    

Event Risk Model (CERM) 

Minstens 3 weken voor 

aanvang van het 

evenement. 

 

 Bezetting: 1 persoon/4m² 

 

CERM-label aanvragen 

 

Bezetting: 1 persoon/10m² 

 

 

Verboden Bij organisatie van receptie (on-

campus) wordt de gehele openbare 

verdediging als evenement 

beschouwd. 

 

! Een evenement kan pas doorgaan na 

een positieve validatie door het 

departement Veiligheid 

TOGA’S  Geen maatregelen  Niet verplicht en kunnen 

niet ontleend worden 

Niet verplicht en kunnen 

niet ontleend worden 

Niet verplicht en kunnen niet 

ontleend worden 

 

 
 

 
  

Bijkomende veiligheidsvoorschriften (bijv. inzake handhygiëne, ontsmetten van lokalen, ventilatie, …) worden op basis van een  lokale risicoanalyse 
vastgelegd in instellingsspecifieke veiligheidsprotocollen. 



ALGEMENE CORONAMAATREGELEN 
 
De algemene coronamaatregelen gelden altijd en overal tot tegenbericht en dienen als basis voor alle andere, meer specifieke maatregelen en procedures.  
 
Voor on campus activiteiten gelden 4 basisprincipes om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan : 

 Physical distancing (of social distancing): zorg steeds voor een onderlinge afstand van minstens 1,5m op elke locatie en in elke situatie. 

 Mondmaskers zijn verplicht in die situaties waar physical distancing niet kan worden gerespecteerd. 

 Hygiëneregels: heb bijzondere aandacht voor een goede handhygiëne: was regelmatig de handen met water en vloeibare zeep. Wanneer er geen 
water en vloeibare zeep in de nabijheid is, vormt een ontsmettende handgel een goed alternatief. Let ook op een correcte nies- en hoesthygiëne. 

 Hoffelijkheidsregel: hou rekening met elkaar en bescherm zo jezelf en de anderen. Dit geldt in alle omstandigheden maar des te meer in situaties 
waar meerdere personen aanwezig kunnen zijn en elkaar kruisen zoals in gangen, traphallen, kleedkamers, sanitaire voorzieningen en andere 
circulatieruimtes. De hoffelijkheidsregel vraagt je om 
- je mild en begrijpend op te stellen; 
- op een veilige afstand te wachten wanneer je iemand ziet of hoort afkomen of wanneer je merkt dat er al meerdere mensen in de ruimte 

aanwezig zijn; 
- met elkaar op een correcte en respectvolle manier te communiceren om onveilige of vervelende situaties te voorkomen. 

 Gezond verstand: durf denken en gebruik in alle omstandigheden logisch en gezond verstand. 
 
Zorg ervoor dat je steeds een mondmasker bij je hebt voor die situaties waar dit nodig of verplicht is. Op plaatsen of in situaties waar de physical distancing 
niet gegarandeerd kan worden, is het dragen van een mondmasker door alle aanwezigen verplicht. Het dragen van een mondmasker is ook verplicht in de 
gemeenschappelijke ruimtes die niet zijn toegewezen aan een vaste groep. Denk hierbij aan circulatieruimtes zoals inkomhallen, trappen en 
gangen.  
Spreek elkaar op een correcte manier aan wanneer je vaststelt dat iemand de maatregelen niet respecteert. Geef ook aan indien je je niet comfortabel 
voelt in een bepaalde situatie. 
- Volg de actualiteit en de meest actuele procedures en informatie nauwgezet op. De meest actuele Ugent-informatie vind je steeds op 
https://www.ugent.be/nl/actueel/coronavirus.htm   
 
  

https://www.ugent.be/nl/actueel/coronavirus.htm


EVENEMENTEN 
 
Onderstaande richtlijnen zijn van toepassing op alle binnen de context van UGent georganiseerde evenementen die niet behoren tot de reguliere 
activiteiten in het kader van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, die doorgaan met meerdere personen en waarvoor geen 
sectorspecifiek protocol bestaat. 
 

- Hou rekening met de geldende capaciteitslimiet voor in- en outdoor evenementen zoals bepaald door de verschillende bevoegde overheden. 
- Hou rekening met het voor evenementen toegelaten start- en einduur zoals bepaald door de verschillende bevoegde overheden. 
- Stel voor elk evenement een coronaverantwoordelijke aan. Tijdens de voorbereiding fungeert de coronaverantwoordelijke als aanspreekpunt 

voor de betrokken centrale diensten naar praktische regeling om het evenement COVID-veilig te laten verlopen. Tijdens het evenement volgt 
de coronaverantwoordelijke de naleving van de richtlijnen nauwgezet op en treedt op als eerste aanspreekpunt bij vragen en/of meldingen. 

- Toets elk evenement op voorhand af aan de hand van het COVID Event Risk Model (CERM). Met deze online tool maak je op basis van 20 
parameters een inschatting van het COVID veiligheidsrisico en de haalbaarheid van je geplande evenement, resulterend in een kleurenlabel: 
o Een groen label betekent dat je evenement COVID-veilig is en kan doorgaan. 
o Ingeval van een oranje label kan je evenement doorgaan mits bijkomende maatregelen. Maak je evenement COVID-veiliger door - waar 

mogelijk - de met waarschuwingsteken gemarkeerde parameters aan te passen, zodat het label groen wordt of win advies in bij 
veiligheid@ugent.be. 

o Een rood label betekent dat je evenement niet kan doorgaan. Herbekijk de volledige organisatie. 
 
Het CERM is consulteerbaar via https://www.covideventriskmodel.be/. Omschrijf in het CERM duidelijk het volledige programma van je 
evenement met correcte vermelding van gebruikte locaties (F.I.-nummers). Voeg eventueel een draaiboek toe. Lijst eventuele verschillende 
deelactiviteiten op. Maak, indien nodig, aparte scans voor de verschillende deelactiviteiten.  
Het resultaat van je event scan kan je downloaden in pdf-formaat. 

- Bezorg elke event scan aan veiligheid@ugent.be ter validatie. Indien de eventlocatie gereserveerd wordt via Centauro, bezorg deze event scan 
dan ook aan auditoriumbeheer@ugent.be. Doe dit minstens 3 weken voor aanvang van het evenement. 

- Een evenement kan pas doorgaan na een positieve validatie door het departement Veiligheid en, indien relevant, door de afdeling Facilitair 
Bureau. 

 

mailto:veiligheid@ugent.be
mailto:auditoriumbeheer@ugent.be

