
 

 
 

 
 
Beste collega’s. 
 
Hierbij weer een beknopte update naar aanleiding van de persconferentie van 2 februari 2021 
 
Besmettingen 
De besmettingen en de opnames in de ziekenhuizen dalen maar de 3e golf van de Britse variant komt 
er echter aan. 

- 2/3 van de nieuwe besmettingen zijn de Britse variant 
- De Britse variant is 1,5 keer besmettelijker 
- Het R getal van de ouder variant is 0,85 maar van de Britse variant 1,3 en neemt het snel over. 

 
Lockdown 
De lockdown blijft tot 2 maart 2021 van kracht. 
 
Primaire onderwijs en kinderopvang 

- De scholen mogen weer open op 8 februari 2021. Er zijn wel een paar maatregelen. 
- Bij een positieve test gaat de gehele klas dicht en laat iedereen zich op dag 5 testen + 

aangescherpt bron- en contactonderzoek. 
- BSO is alleen noodopvang. 
- Middelbare scholen gaan pas na de voorjaarsvakantie open. 

 
Winkels 
Vanaf 10 januari 2021 geldt voor alle winkels en producten - Bestellen + afhalen. 
De winkels blijven dicht, bestellen doe je thuis, er moet minimaal 4 uur tussen bestellen en ophalen 
zitten en je komt je spullen halen in een tijdslot. 
 
Avondklok 
Loopt u tot 10 februari 2021 maar aan het einde van de week krijgen we pas te horen of de avondklok 
blijft of afgeschaft kan worden (hangt van de cijfers af). Zodra er meer bekend is over de avondklok 
zullen we jullie zo snel mogelijk op de hoogte stellen. 
 
Update routekaart 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/02/02/routekaart-
coronamaatregelen/Routekaart+coronamaatregelen.pdf 
 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/02/02/routekaart-
coronamaatregelen/Routekaart+coronamaatregelen+bestuurdersversie.pdf 
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Voor MEEVivenz 
Voor de medewerkers van MEEVivenz verandert er dus inhoudelijk niet zoveel. De maatregelen blijven 
zoals ze zijn maar bij sommige collega’s zal er een hoeraatje klinken omdat de scholen weer open 
gaan. 

- Houd alles goed in de gaten en bij een smetting in de klas is het van belang dat dan ook alle 
regels opgevolgd worden., voor je eigen veiligheid maar ook voor die van je naasten en je 
collega’s als je daar face-to-face contact mee hebt. 
Daarnaast hebben we natuurlijk het contact met de cliënten/bewoners. Vraag goed door 
voordat je op huisbezoek gaat! Ook daar kunnen kinderen in een verplicht quarantaine zitten 
en dan is het niet verstandig om langs te gaan. Kijk goed wat dan de opties zijn maar dat is 
voor jullie niet nieuw, dat doen jullie al maanden (zie afwegingskaders).  

 
- Omdat het niet verstandig is om kinderen van verschillende scholen te mixen is het nog niet 

mogelijk om trainingen/kindgroepen te houden. 
 

- SMW  
Voor SMW is het van belang dat ze zichtbaar blijven voor de kinderen, ouders en de scholen. 
De ouder-kind-coaches/SMW’ers zullen dus in overleg met hun leidinggevende moeten kijken 
wat er mogelijk is om dit werk voort te kunnen zetten. 
De mogelijkheid bestaat om de gesprekken op kantoren te houden. Deze zijn Coronaproof 
ingericht en voorzien van alle veiligheidsmaatregelen. 
De afspraken en werkwijze kan dus per regio verschillen. 

 
Dit was de update zoals het er nu voor staat en ik hoop aan het einde van de week meer informatie te 
hebben over de avondklok. 
 
Als je nog vragen hebt dan kunnen deze gemaild worden naar je leidinggevende of naar 
calamiteiten@meevivenz.nl en de update zal ook te vinden zijn op Veelgestelde vragen Corona | 
MEEVivenz  
 
Zorg goed voor elkaar en voor iedereen om je heen die je lief hebt. Voorlopig zitten we nog een 
gehele maand in de strenge lockdown en dit vergt weer doorzettings- en uithoudingsvermogen. Houd 
vol en we kunnen dit!!  
 
Vriendelijke groetjes,  
Het Coronateam en Bestuur 
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