Uitzondering op
mondkapjesplicht bij medische
indicatie aantonen
Mondkapjesplicht
Sinds 1 december 2020 is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en
overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen.
Als mensen een vaste zitplaats hebben, mag het mondkapje af. Als mensen van hun plek
opstaan, moet het mondkapje weer op. Studenten en medewerkers hoeven dus geen
mondkapje te dragen op het moment dat zij op een vaste zit- of staanplaats deelnemen
aan een onderwijsactiviteit. Studenten kunnen hun mondkapje afdoen in de les zodra zij
op 1,5m afstand van elkaar zijn gaan zitten.

Uitzonderingen
Uitzonderingen op de mondkapjesplicht in het hoger onderwijs:




Als het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor de
onderwijsactiviteit, is een mondkapje niet verplicht. Hiervan kan in ieder geval
sprake zijn bij lichamelijke opvoeding, zang, toneel en dans, of bij (ander)
praktijkonderwijs waarbij het mondkapje een belemmering vormt. In dat geval
kan de opleiding voor (alternatieve) veiligheidsmaatregelen aansluiten bij de
regels die gelden voor het werkveld en die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in de
brancheprotocollen en in de Zuyd-protocollen voor praktijkonderwijs (bijlage 6
van het Protocol anderhalvemeterschool).
Een uitzondering op de mondkapjesplicht geldt ook voor personen die vanwege
een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen, opzetten of daarvan
ernstig ontregeld kunnen raken. Concreet gaat het om:
o Mensen die vanwege hun beperking of ziekte fysiek niet in staat zijn een
mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening
aan hun gezicht.
o Mensen die door het dragen van een mondkapje last krijgen van hun
gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening.
o Mensen die ernstig ontregeld raken van het dragen van een mondkapje.
Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking of psychische
aandoening. De uitzondering geldt ook voor hun begeleiders; als mensen
ernstig ontregeld raken als hun begeleider een mondkapje draagt.
o Mensen en begeleiders van mensen die afhankelijk zijn van non-verbale
communicatie, zoals liplezen.
Medewerkers of studenten die zich beroepen op de uitzondering, zullen de
beperking of ziekte aannemelijk moeten maken als de instelling of een
toezichthouder hierom vraagt.
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Informatie tonen voor uitzondering
Bij het niet dragen van een mondkapje daar waar het wel verplicht is, in en om Zuyd
Hogeschool, moet je het ‘kaartje voor uitzondering op mondkapjesplicht’ kunnen
laten zien als daarnaar wordt gevraagd, bijvoorbeeld door een toezichthouder of
handhaver op locatie.
Hoe kom je aan het ‘kaartje voor uitzondering op mondkapjesplicht’?
Medewerkers:
De bedrijfsarts beoordeelt of een medewerker vanwege een beperking of ziekte
geen mondkapje hoeft te dragen. De bedrijfsarts koppelt dat terug via een
spreekuurverslag (de leidinggevende ontvangt dit verslag vervolgens ook). Een
afspraak met de bedrijfsarts kan gemaakt worden via de leidinggevende of
rechtstreeks via Zuydarbo (zuydarbo@zuyd.nl, telefoon 045-400 64 88/0643853143. De medewerker moet vervolgens het ‘kaartje voor uitzondering op
mondkapjesplicht’ downloaden, uitprinten, eventueel verder invullen en bij zich
dragen.
Studenten:
Een student die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje hoeft te dragen
moet het ‘kaartje voor uitzondering op mondkapjesplicht’ downloaden,
uitprinten, eventueel verder invullen en bij zich dragen.
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Bijlage: Kaartje voor uitzondering op mondkapjesplicht.
Hier de externe downloadlink:
https://www.vilans.nl/vilans/media/documents/files/uitzonderingskaart-mondkapjes.pdf
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