
  Regels rondom Kleio Reizen 2021 - 2022

Hieronder staan de regels beschreven die wij als bestuur hebben opgesteld rondom
de Kleio Reizen tijdens het collegejaar 2021-2022. Wij geloven dat Kleio met behulp
van deze regels op een veilige en verantwoorde manier kan reizen.

De maatregelen en adviezen van het RIVM omtrent COVID-19 veranderen
regelmatig. De maatregelen en adviezen van RIVM zijn altijd leidend. Als deze
zodanig veranderen dat de regels omtrent Kleio Reizen in 2021-2022 niet meer
verantwoord zijn, zullen wij deze regels zo snel mogelijk aanpassen. Bij een
verandering van deze regels krijgen alle Kleio leden een mail om hen hiervan op de
hoogte te stellen. Als je bezwaar hebt tegen eventuele aanpassingen kun je mailen
naar  secretaris@kleio-amsterdam.nl. Voor vragen over de huidige regels of
algemene vragen kan je ook naar dit emailadres mailen.

Bij deze regels gaan wij ervan uit dat we in groepen mogen samenkomen en reizen.
We willen voorop stellen dat als dit niet veilig is, we niet zullen reizen. Hieronder
volgen de regels omtrent reizen, veiligheid en betaling.

Disclaimer: Iedereen gaat op eigen risico mee op reis, Kleio is niet verantwoordelijk
of aansprakelijk voor eventuele besmettingen op reis.

Regels voorafgaande aan de reis:

- Bij corona gerelateerde klachten laat je je testen bij de GGD en bij een
positieve PCR- of antigeentest blijf je thuis.

- Als je besmet wordt met het Coronavirus ben je verplicht je af te melden voor
de reis.

- Houd je je niet aan de bovenstaande regels dan mag je niet mee op reis.
- De regels die in het HR staan, blijven van kracht.
- Wij raden het sterk aan om voor vertrek een zelftest te doen. Via

onderstaande link kan je gratis zelftesten aanvragen, dit hoeft dus geen geld
te kosten. De UvA is op deze website aangesloten, dus door in te loggen met
je UvA account kan je gratis zelftesten aanvragen. Je krijgt dan een test
thuisbezorgd via de reguliere post.
https://www.zelftestonderwijs.nl

Regels omtrent de betaling van de reis:

- Als deelnemer hoef je geen geld te betalen als de reis wordt geannuleerd. Je
zult in dit geval dus geen kosten maken.

- Bij elke reis is een uiterlijke afmelddatum van kracht. Als je je na deze datum
om welke reden dan ook afmeldt, ben je betalingsverplicht. Je moet dan
vooralsnog betalen, tenzij iemand in jouw plaats op reis kan gaan. Een
positieve test als afmeldreden biedt geen vrijstelling van deze regel.

mailto:secretaris@kleio-amsterdam.nl
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Regels op reis:

- Je houdt je aan de regels van het RIVM.
- Je houdt je aan de geldende corona maatregelen in het land waar we op reis

zijn.
- Iedereen die meegaat op reis moet voor de heen- en terugreis in het bezit zijn

van:
- OF een volledige vaccinatie;
- OF een recente negatieve PCR-test die niet ouder is dan 72 uur voor

aankomst in het land van de reis.
- OF een herstel certificaat van een positieve test op COVID-19 die

maximaal 180 dagen geleden is afgenomen. Het herstel certificaat
moet minimaal 11 dagen oud zijn op het moment van aankomst in het
land van de reis.

LET OP: als je niet gevaccineerd bent, is het nodig om op de terugreis
ook in het bezit te zijn van een negatief testbewijs. Er zal tijd vrij
gemaakt worden in het programma om je te laten testen voor vertrek,
maar eventuele kosten van het testen zijn voor eigen rekening.

- Voor vertrek controleren de organiserende commissie en het bestuur de
QR-codes van alle deelnemers.

- Het is je eigen verantwoordelijkheid om genoeg mondkapjes mee te nemen
op reis.

- Als je klachten ontwikkelt, meld je dit gelijk bij het bestuur of de commissie die
de reis organiseert.

- Als je klachten ontwikkelt op reis, zal je geïsoleerd worden van de groep en je
laten testen in het land waar we ons bevinden. Als één of meerdere mensen
positief testen op reis, zullen de organiserende commissie en het bestuur
besluiten over de voortzetting van de reis.

 


