
 

 
 

 

 

Beste collega’s. 

 

Hierbij weer een update n.a.v. de laatst persconferentie van afgelopen vrijdag en ik wil deze 

graag korthouden. Alhoewel het meer voor de horeca, evenementensector en culturele sector 

geldt, is er ook vaccinatie en vakantienieuws. 

 

Informatie n.a.v. de persconferentie 

De  besmettingen zijn sinds vorige week verzevenvoudigd en vinden het meest plaats bij feestjes 

thuis, nachtclub en discotheken. 

80% van de volwassenen hebben hun 1e vaccinatie gehad en 50% van de volwassen is nu  

volledig gevaccineerd. 

De Deltavariant gaat echt razend snel en ook jongeren kunnen er ziek van worden en nog lang 

last hebben van die besmetting.  De jeugd v.a. 12 jaar kunnen nu gevaccineerd worden en dus 

mogelijk volledig gevaccineerd zijn vóór aanvang van het nieuwe schooljaar. 

 

De maatregelen die hieronder staan, gaan in op 10 juli 2021 om 06.00 uur. 

 

1. Horeca 

- Alle horeca hebben vaste zitplaatsen 

- Er wordt 1,5 meter afstand gehouden 

- Dit geldt voor binnen en buiten 

- Geen entertainment binnen of buiten 

- Sluitingstijd is van 00.00 uur - 06.00 uur 

- Testen voor toegang staat tot zaterdag 14 augustus 2021 op pauze 

 

2. Evenementen en culturele plekken. 

- Tot zaterdag 14 augustus 2021 zijn geen meerdaagse evenementen 

- Voorstellingen en eendaagse evenementen mogen wel maar met placeringsplicht 

(binnen en buiten) en op 1,5 meter. 

- Organisatoren houden daarnaast wel de mogelijkheid te werken met het Testen voor 

Toegang-systeem. En als ze daarvoor kiezen, mogen bezoekers met een toegangstest, 

herstelbewijs of vaccinatiebewijs ter plaatse de anderhalve meter loslaten. Iedereen 

houdt wel een vaste eigen zitplaats. 

- Toegangstesten gelden niet meer voor 40 uur maar voor 24 uur voor aanvang. 
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3. Eigen gedrag 

Veel besmettingen komen vanuit de privésfeer, BBQ, borrels met de buren en feestje 

thuis. 

- Houd het klein 

- Houd 1,5 meter afstand 

- Basisregels blijven van kracht. 

 

4. Laat je testen na de vakantie. 

- Let goed op wat de kleurverandering (van Nederland en/of je vakantieland) inhoudt.  

- Het is cruciaal om je direct bij terugkomst te laten testen: t/m 27 jaar bij de GGD (met 

of zonder klachten) de rest met een sneltest (en bij klachten of een positieve test ook 

bij de GGD) 

 

Basisregels: 

- 1,5 meter afstand 

- Was je handen 

- Testen bij klachten 

- Blijf thuis bij klachten en wacht thuis op de uitslag van je test 

 

Advies OMT/RIVM: Laat je vaccineren. 

Volgende persconferentie: rond 13 augustus 2021 

 

Wat houdt dit in voor MEEVivenz: (herhaling vorige nieuwsbrief en nog steeds van kracht): 

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen 

• Blijf thuis als je huisgenoten klachten hebben en laat je testen 

• Blijf thuis als je zit te wachten op de uitslag van een test 

• Schrijf je in op de aanwezigheidslijst zodat we niet met teveel zitten 

• Desinfecteer je handen bij binnenkomst 

• Bij smalle gangen (per pand verschillend) is het toch verstandig om mondkapjes op de 

gang te gebruiken. 

• Reinig je bureau na gebruik zodat deze schoon is voor je collega die na jou komt. 

• Gebruik alleen die bureaus die niet afgeplakt zijn (alle kantoren zijn aan het begin van de 

Coronatijd ingericht op 1,5 meter). Mocht dat na zo’n lange tijd niet meer goed geplakt 

zijn dan verzoek ik jullie dat door te geven aan Jolanda Steenhuis via 

facilitair@meevivenz.nl  

• Bij huisbezoek waar de 1,5 meter niet te garanderen is, is een mondkapje nog verplicht. 
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Vakantie en Corona 

Letterlijke tekst van Minister Hugo de Jong:  

Voor iedereen geldt: het is cruciaal dat je je gelijk test als je terug bent van vakantie. Alle 

jongeren tot 27 jaar zijn welkom bij de GGD – klachten of geen klachten. En anderen doen 

een zelftest. Zij gaan bij klachten of een positieve zelftest naar de GGD. Testen na de vakantie 

is een belangrijk onderdeel van onze verdedigingslinie tegen het virus, dus doe het vooral. 

 

Kijk ook op https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/ wat het reizen naar het buitenland 

voor jou nog meer inhoud. 

 

Reminder vorige nieuwsbrief: 

• Advies vanuit MEEVivenz voor reizigers uit het buitenland: blijf de eerste werkweek 

na je vakantie nog even thuiswerken (indien mogelijk).  

 

• ! ! Webinar Advocatenbureau Ten Holter Noordam ! ! 

Vanmorgen heeft HRM een webinar bijgewoond van Advocatenbureau Ten Holter 

Noordam inzake diverse vraagstukken betreffende Corona en onderstaande kan gemeld 

worden over het reizen naar gekleurde landen: 

 

• Code oranje: dringend advies om 10 dagen in quarantaine te gaan. 

• Code rood: verplicht 10 dagen quarantaine (er staat sinds kort een boete op bij 

overtreding) 

 

Consequenties. 

- Na vakantie 10 dagen quarantaine en je kunt niet thuiswerken -> kosten voor eigen 

rekening. Onbetaald verlof. 

- Na vakantie 10 dagen quarantaine en je kunt wel thuiswerken -> geen probleem 

  

We kunnen je vragen waar je op vakantie bent geweest en hier bewijs van te overleggen. 

 

 

Vaccineren 

De persconferentie werd beëindigd met het zinnetje laat je informeren, en maak de afspraak via 

coronavaccinatie.nl.  En je kunt snel terecht, dus haal die prik! 
Iedereen is vrij in zijn keuze om de vaccinatie te halen maar het wordt door het Bestuur wel 

aangeraden.  

Vaccineren helpt tegen de bestrijding van het virus en de Delta variant gaat nu echt razend snel, 

er worden vakanties gemaakt naar het buitenland, de mondkapjes hoeven niet meer overal 

gebruikt te worden en de 1,5 meter wordt soms ook niet echt goed nageleefd.   
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Lees je in, maak een persoonlijke afweging en neem een beslissing die voor jou goed voelt. 

De beslissing en de keuze is aan jou. 

 

Handige linkjes 

- Download de Reisapp van Buitenlandse Zaken en Douane | Nederlandwereldwijd.nl | 

Ministerie van Buitenlandse Zaken  

- Home | Nederlandwereldwijd.nl | Ministerie van Buitenlandse Zaken 

- CoronaCheck 

- Reisadviezen | Reizen | Nederlandwereldwijd.nl | Ministerie van Buitenlandse Zaken 

- https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/ 

 

Dit is wat we jullie voor nu kunnen 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  

 

Vriendelijke groetjes,  

Het Coronateam en Bestuur 
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