
 

 
 

 

 

Beste collega’s. 

 

Hierbij weer een update n.a.v. de persconferentie van 23 maart 2021. 

we blijven t/m 20 april 2021 in een harde lockdown en er komen nog geen veranderingen in de 

maatregelen. Wekelijks zal er gekeken worden wat er eventueel versoepeld kan worden of juist nog 

strenger aangetrokken moet worden. 

 

Avondklok 

Vanaf 31 maart 2021 gaat de avondklok in om 22.00 uur tot 04.30 uur. 

 

Meivakantie 

T/m 15 mei 2021 wordt er nog steeds sterk afgeraden om naar het buitenland te reizen.  

Blijf in Nederland en over de zomervakantie is nog geen advies te geven.  

 

HBO 

Vanaf 26 april 2021 kunnen er op de HBO/Universiteiten 1 dag per week fysiek lesgegeven 

worden als er gebruik gemaakt wordt van zelfsneltesten.  

 

Vaccineren 

Rond 1 juli 2021 zal iedereen gevaccineerd kunnen zijn.  

Hieronder nog 2 linkjes naar de volgorde van vaccinatie zoals deze nu op bijhet RIVM bekend 

is. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-

tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-zorgmedewerkers 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/volgorde-van-vaccinatie-

tegen-het-coronavirus/volgorde-vaccinatie-voor-mensen-die-niet-in-de-zorg-werken 

 

Basis maatregelen 

De snelste weg om uit deze lockdown te komen is door je aan de maatregelen te houden: 

- Was je handen (veel) 

- Houd afstand (1,5 meter) 

- Blijf bij klachten thuis en laat je testen. 
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Wat houdt dit in voor MEEVivenz: 

Er zijn voor ons, n.a.v. deze persconferentie, geen grote veranderingen in de maatregelen en 

in onze manier van werken. We houden ons aan de afwegingkaders die opgesteld zijn, houden 

ons aan de algemene maatregelen en blijven bij klachten thuis.  

 

Het is voor iedereen een flinke teleurstelling maar we moeten positief blijven. Straks staan de 

Paasdagen voor de deur en ik hoop dat iedereen het een beetje gezellig kan maken.  

Houd vol en zorg voor elkaar. Ga lekker naar buiten en blijf vooral gezond . 

 

Dit is wat ik je voor nu kan melden, mocht je nog vragen hebben dan kunnen deze gemaild worden 

naar je leidinggevende of naar calamiteiten@meevivenz.nl. De update zal ook te vinden zijn op 

Veelgestelde vragen Corona | MEEVivenz  

 

Volgende persconferentie: 13 april 2021 

 

Vriendelijke groetjes,  

Het Coronateam en Bestuur 
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