Beste studenten van Utrecht,
Wij, de besturen van de studentenverenigingen in Utrecht, hebben een belangrijke oproep aan jullie.
De afgelopen weken is het aantal coronabesmettingen in Utrecht dramatisch toegenomen. Intussen
is Utrecht één van de koplopers van Nederland in het aantal coronabesmettingen. Vanuit de
testresultaten en contactonderzoek is naar voren gekomen dat het vooral onder de studenten niet
goed gaat met het tegengaan van de verspreiding van corona in Utrecht. Op dit moment is een groot
aantal van de besmette personen in Utrecht student, en verdubbelt het aantal besmettingen elke 7
dagen. Als we niets doen, is er een grote kans dat we in in een landelijke lockdown terechtkomen.
Dit betekent dat we wederom weken thuis moeten blijven.
Daarom deze oproep aan alle Utrechtse studenten: Neem nu je verantwoordelijkheid omtrent het
coronavirus en voorkom een lockdown! Deze verantwoordelijkheid moet met name genomen
worden in de privésfeer. Op dit moment vinden de meeste besmettingen plaats in de
studentenhuizen. Denk hierbij aan het verspreiden van het virus onder huisgenoten of het
samenkomen met teveel mensen zonder afstand te houden.
Deze verantwoordelijkheid kunnen we nemen op verschillende manieren. Laat je testen wanneer je
last hebt van klachten, ook wanneer deze mild zijn. Onder milde klachten valt al een verkoudheid of
het hebben van een loopneus. Wacht niet totdat je echt denkt dat je ziek aan het worden bent, maar
neem direct contact op met de GGD om je te laten testen. Dit kan door te bellen naar 0800-1202 of
via de website www.coronatest.nl. Je blijft hierna ook thuis totdat je je testuitslag hebt ontvangen. Als
je iemand in je directe omgeving hebt (bijvoorbeeld je huisgenoot) die klachten heeft, blijf je ook thuis
wanneer dit om koorts- of benauwdheidsklachten gaat. Je wacht totdat deze persoon zijn testuitslag
heeft. Als deze uitslag negatief is én iedereen klachtenvrij is, hoeven er geen beperkingen meer te
gelden. Als de testuitslag positief is, ga je als huisgenoot in quarantaine. Je laat je alleen testen,
wanneer je ook zelf corona-achtige klachten vertoont of die tijdens je quarantaine-periode ontwikkelt.
Als je zelf geen klachten krijgt, duurt die periode tot 10 dagen na het laatste onbeschermde contact
met je besmette huisgenoot. Voor meer informatie over corona binnen huishoudens, kijk op
www.lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis. Houd verder te allen tijde 1,5 meter afstand van
elkaar als je niet uit hetzelfde huishouden komt! Dit geldt ook binnen horeca en zalen/sociëteiten van
jouw eigen vereniging.
Er wordt op dit moment nauw samengewerkt tussen de Utrechtse verenigingen, de Universiteit
Utrecht, de Hogeschool Utrecht, de gemeente Utrecht en de GGD om te kijken welke stappen
genomen kunnen worden om een lockdown te voorkomen. Deze instanties hebben vertrouwen geuit
in de studenten om dit probleem aan te pakken en hen hierbij waar mogelijk te ondersteunen, maar
hier staat natuurlijk een grote verantwoordelijkheid tegenover.
Daarom is het van heel groot belang dat we nu allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Aangezien
het virus zich zo snel verspreidt moeten we niet langer wachten en nu actie ondernemen.
Het initiatief ligt nu mede bij de studenten om een lockdown te voorkomen. Naast dat we hier zelf
ook niet op zitten te wachten is het ook een goed moment om te laten zien dat wij als studenten ook
een verantwoordelijke rol aan kunnen nemen in onze maatschappij. De besturen van de Utrechtse
verenigingen (of plaatsen eigen verenigingsnaam) vertrouwen erop dat jullie deze situatie als
Utrechtse studenten onder controle kunnen krijgen. Het netto aantal besmettingen en contacten
moet omlaag. Het is 5 voor 12. Het is nog niet te laat, maar de tijd dringt.
Met vriendelijke groeten,

De Utrechtse studentenverenigingen

