
 
 
 

 
Vrijdag 16 juli 2021, Leiden 
 

Beste (aankomende) student, 

Wat leuk dat je komt studeren in Leiden, de mooiste studentenstad van 
Nederland! Er komen prachtige weken aan: de start van het studiejaar met daaraan 
voorafgaand verschillende introductie-activiteiten. De introductietijd is dé kans om 
je medestudenten te leren kennen en je te oriënteren op een studie- en of 
studentenvereniging.  

Vorig jaar zat corona flink in de weg. Hopelijk kan er dit jaar meer en kunnen we 
wel mooie feestjes met elkaar vieren. Toch blijven er wel beperkingen en is het 
belangrijk dat we allemaal goed opletten en deze maatregelen respecteren. 
Hiermee voorkomen we dat sociëteiten en cafés mogelijk toch weer dicht 
moeten en/of activiteiten afgeblazen worden.  

Om zo veel mogelijk van je introductie te genieten willen wij je een aantal dingen 
meegegeven: 

CoronaCheck-app 
Zet de CoronaCheck-app op je telefoon. Je kan alleen deelnemen aan sociale 
activiteiten met de CoronaCheck-app en je ID-bewijs. Je krijgt een QR-code voor 
toegang als: 

• Je volledig gevaccineerd bent, of 
• Je negatief getest bent, of 
• Je hersteld bent van corona in de laatste 180 dagen.  

 
Ga jij studeren? Laat je vaccineren! 
De GGD heeft speciaal voor studenten vrije inloop op de vaccinatielocaties in 
Leiden, Alphen a/d Rijn en Gouda. Zo kun je vanaf 19 juli met spoed gevaccineerd 
worden. Dat betekent dat je zonder afspraak op deze locaties langs kunt komen 
voor je vaccinatie. Je wordt gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. Het is heel 
belangrijk je zo snel mogelijk te laten vaccineren. Dan ben je grotendeels 
beschermd voordat de introductieweken beginnen. Je lichaam heeft na 
vaccinatie namelijk twee weken nodig om genoeg antistoffen aan te maken.   

Woon je niet in de buurt van Leiden? Natuurlijk kun je dan als (aankomend) 
student ook nog steeds gewoon een afspraak maken via www.coronavaccinatie-
afspraak.nl. Dan kun je zelf kiezen waar in Nederland je gevaccineerd wilt 
worden.  

De vaccinatielocaties in onze regio zijn doordeweeks open tussen 08.00-13.30 en 
in het weekend van 09.00-14.30. Kom je langs? Vergeet je mondkapje en je ID-
bewijs niet.  



 
 
 

 
Adressen van vaccinatielocaties waar je zonder afspraak terecht kunt: 

• Leiden: Haagse Schouwweg 10 
• Alphen a/d Rijn: President Kennedylaan 1 
• Gouda: Heuvellaan 1 

 
Vaccinatie en Corona 

Als jij corona gehad hebt, kun je tot 8 weken na die infectie niet gevaccineerd 
worden. Heb jij inmiddels geen corona meer en wil je op pad? Dat kan als je geen 
klachten meer hebt. Heb je wel klachten? Laat jezelf dan gratis testen bij de GGD. 
Een afspraak maak je via www.coronatest.nl.  

Test je negatief? Dan mag je gewoon de deur uit.  

Test je positief? Blijf dan thuis tot de klachten weg zijn. Als jij corona hebt 
moeten je huisgenoten alleen in quarantaine als zij niet volledig gevaccineerd 
zijn. Zijn zij langer dan twee weken geleden volledig gevaccineerd? Dan mogen zij 
gewoon de deur uit, zelfs als jij corona hebt.  

Maatregelen 

Tot slot willen we je wijzen op de algemene maatregelen die nu nog gelden. Blijf 
thuis als je klachten hebt. Als iedereen in Nederland zich aan de 1,5 meter 
afstand houdt, kan het virus zich niet verspreiden. Daarom vragen wij je goed op 
die regel te letten. Wij hopen dat we aan de start van het studiejaar helemaal 
geen maatregelen meer hebben, maar tot die tijd is het belangrijk de 
maatregelen te houden.  

Vragen? 

Heb je nog vragen? Kijk dan op www.ggdhm.nl of bel het callcenter via 085 - 078 28 
78 (7 dagen per week van 09:00-17:00 uur). 

Wij wensen je een hele mooie start van het studiejaar toe!  

Namens de gemeente Leiden, Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden en de GGD 
Hollands Midden. 
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