
 

 
 

Update Corona, 18-11-2020  
   
Hierbij weer even een korte update inzake Corona.  
In deze update staan niet alleen de wijzigingen naar aanleiding van de persconferentie van 
gisteren maar ook andere feiten waarvan we jullie op de hoogte willen brengen. 
 
Enquête Corona (Effectory) 
Afgelopen maandag hebben jullie allemaal, in je mailbox, de uitnodiging ontvangen om de 
Corona enquête in te vullen. Mogelijk is deze uitnodiging in je mailbox terecht gekomen bij  
“overige” of in je “spam”. Wij willen jullie echt met klem vragen om de enquête deze week in te 
vullen zodat we een goed beeld krijgen van hoe het nu gaat. Er is in korte tijd veel op poten gezet 
en veel geregeld voor cliënten en medewerkers. Wij willen echt graag weten wat er goed gaat en 
waar we nog een tandje bij moeten zetten. 
 
Borrels en vieringen 
Het Bestuur heeft besloten dat er dit jaar geen Sinterklaasviering, kerst- en nieuwjaarsborrels 
gegeven mogen worden. Niet voor medewerkers maar ook niet voor cliënten, vrijwilligers, 
mantelzorgers e.d. Dit is natuurlijk heel jammer maar gezien de situatie met Corona heel 
begrijpelijk. Wij hopen dat iedereen hier zich aan houd om zo iedereen gezond te houden. 
 
Persconferentie 17-11-2020 
 
Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown niet verlengd.   
  
Het kabinet besloot twee weken geleden extra maatregelen in te stellen. Deze maatregelen liepen 
donderdag 19 november om 00.00 uur af en zijn niet verlengd.  
  
Wat betekent dit voor onze dienstverlening:   
  
- Buurthuizen, waaronder buurtwerk en jongerenwerk mogen weer open. Volg de lokale richtlijnen op 
voor wat betreft opening;  
- Het afwegingskader fysiek contact blijft van kracht met één aanpassing voor huisbezoeken: Cliënten 
mogen maximaal 3 bezoekers per dag ontvangen   
- Hulpverlening buiten met cliënten max 4 personen.   
  
Verder blijft van kracht: “werk thuis, tenzij dat echt niet anders kan”!    
Het overige beleid blijft ongewijzigd.  
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Voor vragen, opmerkingen, sparren en andere zaken kunnen jullie altijd 
mailen naar calamiteiten@meevivenz.nl of rechtstreeks bellen met Yvette Tol (06-53640368) 
Preventiemedewerker of Jolanda Steenhuis (06-24360159) Facilitaire Beheer. 
 
Alle informatie inzake corona is altijd terug te lezen op 
https://www.meevivenz.nl/coronaupdate/     
 

mailto:calamiteiten@meevivenz.nl
https://www.meevivenz.nl/coronaupdate/

