DIRECTIE BESTUURSZAKEN
INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN
BESCHERMING OP HET WERK
DEPARTEMENT MEDISCH TOEZICHT

ATTEST Examens on-campus
Uitzonderingsmaatregel Masker – Handgel – Zeep
Beste collega,
Naar aanleiding van de organisatie van on-campus examens worden, met het oog op maximale Corona-preventie, heel
wat bijzondere maatregelen genomen.
Eén van deze maatregelen is het verplicht dragen van een mondmasker. De UGent zorgt hierbij voor mondmaskers
die op de examenlocatie ter beschikking zijn en worden uitgedeeld aan elke student. Het betreft hier latexvrije
proceduremaskers die een voldoende groot draagcomfort bieden en in principe non-allergisch zijn.
Mocht U desondanks van mening zijn dat er voor deze student voldoende medische redenen zijn om een eigen
mondmasker mee te brengen, dan willen wij U vriendelijk vragen dit hieronder te attesteren. Let wel : het niet dragen
van een masker is geen optie, het masker moet gedurende het volledige examen gedragen worden, voldoen aan de
nodige kwaliteitseisen (min. 2-lagig), gewassen en proper verpakt zijn en mag pas bij aankomst worden opgezet. Indien
het een FFP2 of FFP3 masker betreft, mag het geen ventiel bezitten. Indien er momenten of omstandigheden zijn
waarop het masker toch moet afgezet worden dan moet een social distance van minstens 1.5m gerespecteerd worden.
Indien er medische redenen zijn waarom de student vrijgesteld moet worden van contact met hydroalcoholische
handgels of bepaalde zepen dan kan U dat eveneens hieronder aangeven. Bij voorkeur brengt de student dan een
eigen hypo-allergische zeep mee; in zeer uitzonderlijke gevallen kan toegestaan worden de handen grondig met water
te wassen. Gelieve dit dan bij bijkomende opmerkingen te specifiëren. Het gebruik van handschoenen wordt niet
toegestaan.
Met dank en vriendelijke groeten,
De arbeidsartsen van de Universiteit Gent.

ATTESTATIE
Hierbij verklaar ik dat de student tijdens de examens van dit academiejaar (2020-2021) om medische redenen …..
 een eigen mondmasker moet dragen
 vrijgesteld wordt van contact met handgel of handzeep
Bijkomende opmerkingen: ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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Naam en voornaam: ________________________________________
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