Corona guidelines Forum, Orion, Aurora,
Leeuwenborch and Atlas
(1st and 2nd floor)

Facilities and Services

• Wear a face mask when you walk or stand.
When seated the face mask can be taken off.
• Disinfect and wash your hands when entering
the building.
• Routes in all buildings are indicated by arrows on
the floor.
• Only the bike basement of Aurora is open.
Parking at the other buildings is possible outside.
• The main doors are entrances only. In Aurora, the
central stairway in the bike basement is an entrance
as well. Several emergency stairs have been
designated as exits. At the Leeuwenborch, the front
door is both entrance and exit. In Aurora one of the
revolving doors is also an exit.
• The lifts are unavailable. A lift is available for disabled
persons only. All floors are only accessible by
stairways. Allow extra time for this.
Please note, building caretakers can be identified by yellow
vests. They will follow the one-way traffic rules and keep 1.5
metre distance when possible. However, sometimes they need to
walk in the opposite direction to carry out their duties.

August 2021

See for the latest updates
on Corona related guidelines
at WUR.
Or visit: www.wur.eu/coronaupdates

Coronarichtlijnen Forum, Orion, Aurora,
Leeuwenborch en Atlas
(alleen 1e en 2e verdieping)

Facilities and Services

• Mondkapjes zijn verplicht als je loopt of staat.
Alleen als je zit mag het mondkapje af.
• Desinfecteer je handen bij binnenkomst van het gebouw.
• In de (onderwijs)gebouwen wordt de looprichting met
pijlen op de vloer aangegeven.
• Alleen de fietskelder van Aurora is open. Parkeren bij
de andere gebouwen kan alleen buiten.
• De hoofdingangen zijn alleen ingangen. In Aurora is
ook de centrale trap in de fietskelder een ingang.
Als uitgang zijn bepaalde noodtrappen aangewezen.
In de Leeuwenborch is de ingang nog steeds ingang
en uitgang. Eén van de tourniquets in Aurora is ook
een uitgang.
• De liften zijn buiten gebruik. Alleen voor mindervalide
personen is een lift beschikbaar. Hou daarom rekening
met extra looptijd.
NB De conciërges dragen gele hesjes en volgen bij de
uitvoering van hun werkzaamheden zoveel mogelijk waar
het aangegeven wordt, het eenrichtingverkeer. Het kan
nodig zijn hiervan af te wijken.

Augustus 2021

Check voor de stand van zaken
met betrekking tot de
coronaregels van WUR.
Of ga naar: www.wur.nl/coronaupdates

