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Onderwerp 

 

Samen sterk tegen corona 

 

Geachte studentenvereniging, 
 
De afgelopen dagen is het aantal COVID-19 besmettingen in Nederland flink gestegen. Ook in 
Groningen zien we een stijging met name onder studenten/jongeren. Aankomende maandag start 
de KEI-week, gevolgd door de start van het collegejaar. Dan komen er heel veel studenten van 
binnen en buiten de regio naar de stad. Daarom is het van belang dat studenten de maatregelen 
goed naleven om zo verdere verspreiding te voorkomen. 
 
Houd je aan de regels: voor jezelf en voor anderen 
Corona (COVID-19) is een serieus virus. Ook jongeren kunnen flink ziek worden en op langere 
termijn ernstige gevolgen ondervinden van het virus. In de vakantieperiode zien we dat 
jongeren/studenten meer samenkomen met vrienden en dat het dan best lastig is om de regels 
na te leven. Hierdoor kan het virus zich makkelijk verspreiden en wordt het voor GGD Groningen 
moeilijker om hun werk goed uit te voeren. De GGD voert bron- en contactonderzoek uit en de 
besmettingen zijn nog steeds te herleiden naar de bron. Dit willen we natuurlijk zo houden.  
 
Daarom roepen we studenten met klem op zich aan de regels te houden: 
- Mijd drukke plekken – ga niet dicht op elkaar in cafés en kroegen zitten.  
- Houd 1,5 meter afstand – binnen èn buiten. 
- Blijf thuis bij milde klachten en laat je testen (Bel: 0800-1202) – neem dit heel serieus! 
- Positief getest? Houd je dan aan de quarantainevoorschriften. Kijk hiervoor op www.rivm.nl.  
- Werk mee aan het bron- en contactonderzoek van de GGD.  
 
Vanuit de Rijksoverheid zijn donderdag 6 augustus nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Deze zijn 
te vinden bij nieuwsberichten op: https://www.rijksoverheid.nl 
 
Daarnaast het dringende advies van GGD Groningen om: 
- Geen huisfeesten toestaan met jongeren. 
- Geen studentenverenigingsfeesten toestaan in binnenruimtes. 
- Geen andere georganiseerde evenementen en activiteiten in binnenruimtes toestaan in het 

kader van de introductietijd voor studenten. 
- Strikte voorwaarden stellen aan georganiseerde evenementen en activiteiten in 

buitenruimtes in het kader van de introductietijd voor studenten (beperkte aantallen 
vanwege 1,5 meter, (hand)hygiëne, looproutes, placering, registratie, geen luide muziek/ 
zingen/schreeuwen, geen alcohol). 

- Zorg vanuit de studentenvereniging voor toezicht en handhaving. 
 

http://www.rivm.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/
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Campagne speciaal voor studenten 
Vanuit Veiligheidsregio Groningen is een nieuwe campagne ‘Better Safe Than Sorry’ ontwikkeld 
gericht op (internationale) studenten. Deze campagne, die start in de KEI-week, richt zich op ‘hoe 
studenten zich kunnen voorbereiden op risico’s’, waarbij corona nog steeds heel actueel is. Via de 
website www.safeingroningen.nl krijgen (internationale) studenten meer informatie. De 
campagne bestaat uit posters/banners en socials (post en stories). De middelen zijn vanaf 
maandag 10 augustus via de campagnewebsite te downloaden en vrij te gebruiken. Om een zo 
groot mogelijk bereik te hebben, verzoek ik jullie deze ook via jullie kanalen te verspreiden. 
Hiermee kunnen we zoveel mogelijk studenten in Groningen bereiken en zo besmettingen 
voorkomen. 
 
Samen sterk tegen corona 
Juist nu we het aantal besmettingen weer zien stijgen, mogen we niet verslappen. We rekenen op 
jullie medewerking richting studenten. Want alleen samen krijgen we corona onder controle. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Koen Schuiling, 
Voorzitter Veiligheidsregio Groningen 
 
 

http://www.safeingroningen.nl/

