
Samen gezond

Richtlijnen voor CiTG bezoekers

Vervoer naar en op de campus

• Bezoek https://iamap.tudelft.nl/bereikbaarheid/
voor informatie over de bereikbaarheid van de
TU Delft campus.

• Kom indien mogelijk zoveel mogelijk lopend
of op de fiets naar de campus.

• Houd afstand tot elkaar en vermijd drukte.
• Volg de bewegwijzering.
• Verplaats je bij voorkeur lopend over de campus.

Parkeren: fietsen en auto’s

• Parkeer auto’s bij voorkeur in de parkeergarage.
• Parkeer fietsen uitsluitend in de rekken.

Algemeen

• Blijf thuis als jij of een van je huisgenoten COVID-19  symptomen vertoont, 
zoals verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Laat je testen en blijf thuis tot 
de resultaten bekend zijn. Volg bij besmetting het advies van de GGD.

• Was regelmatig je handen met water en zeep of gebruik handgel.

• Gebruik de beschikbare spray en tissues om je spullen schoon te maken.

• Hoest en nies in je elleboog, niet in je handen.

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

• Schud geen handen.

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Vermijd	drukte,	ook	bij	de	
koffieautomaten	en	toiletten.

• Draag op de campus een mondkapje wanneer je je door gebouwen beweegt. 
Zit je eenmaal, dan mag het mondkapje weer af.
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Toegang tot het gebouw

• Registreer je bij het Servicepunt
• Als je de weg kent, dan kun je naar

de betreffende ruimte gaan.
• Als je de weg niet kent, dan wordt

je opgehaald.

In het gebouw

• Volg de looproutes en aanwijzingen in het gebouw.
• Maak spaarzaam gebruik van de publieke ruimtes

(entree, hal, trap, gang, pantry) in het gebouw.
• Geef elkaar de ruimte, ook in smalle gangen

en bij de pantries.
• Blijf zoveel mogelijk in hetzelfde gedeelte

van het gebouw.
• Gebruik niet elkaars spullen.

Gebouw verlaten

• Verlaat na afloop van je activiteiten
zo snel mogelijk het gebouw.

• Fijne en veilige reis terug.
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Gangen, trappen, liften

• Gangen zijn zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer.
Dit is duidelijk aangegeven. Mocht een gang te smal zijn om
elkaar te passeren (<1,5m), wacht dan tot de ander is gepasseerd.

• Trappen zijn eenrichtingsverkeer. Volg de aangegeven looprichting
per trappenhuis.

• Gebruik de lift verstandig. Maximaal 1 of 2 personen in de lift, zoals
terplekke aangegeven. Laat het gebruik over aan hen die deze echt
nodig hebben.



Healthy together 

Guidelines for CEG visitors

Travel to and from campus

• Visit https://iamap.tudelft.nl/bereikbaarheid/ for more
information about access to the TU Delft campus

• Walk or cycle to the campus wherever possible.
• Keep your distance from each other and avoid busy

places.
• Follow the signs.
• Move around the campus on foot wherever

possible.

Parking: bikes and cars

• If possible, park your car in the car park.
• Always park your bike in the bike racks.

General

• If you or a housemate have Covid-19 symptoms, such as a cold, cough, a sore 
throat or fever, stay at home. Get tested and remain at home until you have the 
test results. If you are infected, follow the advice offered by the Public Health 
Service (GGD).

• Frequently wash your hands using soap and water, or use hand sanitizer.

• Use the available sanitizing spray and tissues to clean your things.

• Cough and sneeze into your elbow, not into your hands.

• Use tissues and dispose of them immediately after use.

• Do not shake hands.

• Keep a 1.5 metre distance from each other. Avoid groups of people, also when 
using the coffee machine and toilets.

• Wear a face mask when moving through buildings. You may remove your face 
mask once you are seated. 

•
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Access to the building

• Sign in at the Service Desk.
• If you exactly know where you

need to be, you can go to
the respective room.

• If you don’t know exactly where
you need to be, you’ll be picked up.

In the building

• Follow the walking routes and directions in the building.
• Limit your time in public spaces (the entrance, hall,

stairs, corridors, pantry) in the building.
• Give each other space, also in narrow corridors and

the pantry.
• Stay as much as possible in the same part of the

building.
• Do not use each other’s things.

Corridors, stairs, lifts

• Wherever possible a one-way system applies in the
corridors. This is clearly indicated. If the corridor is too
narrow to pass each other safely (<1.5m), wait until the
other person has passed by.

• A one-way system applies on the stairs. Follow the
indicated walking direction in each stairwell.

• Use the lift responsibly. Maximum of 1 or 2 people in the lift,
as indicated. Leave the lifts for those who really need them.

Exiting the building

• Leave the building as soon as
soon as possible after finishing
your scheduled activities.

• Have a nice and safe trip back.
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