
 

 
 

  
Beste collega’s. 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van 26 november 2021 willen we jullie op de hoogte 
stellen van de aangescherpte maatregelen. 
 
Inhoudsopgave nieuwsbrief: 
Informatie n.a.v. de persconferentie: 
Wat betekent dit voor MEEVivenz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Informatie n.a.v. de persconferentie: 
De algemene maatregelen worden niet genoeg opgevolgd en uitgevoerd. Het aantal contacten 
moet naar beneden en daarom is de persconferentie een week eerder dan gepland. 
 
Bovenop de maatregelen zoals genoemd in de persconferentie van 12 november 2021  
komen de volgende maatregelen met ingang van zondag 28 november 2021: 
 

- Avondlockdown. Dit houdt in dat alles tussen 17.00 en 05.00 uur gesloten is behalve de 
essentiële winkels. 

- Musea, cafés, bioscoop maar ook de sportclubs zijn dus vanaf 17.00 uur gesloten maar 
georganiseerde buitensport na 17.00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (excl. 
Instructeur) op 1,5 meter.  

- Supermarkten, drogisterijen, apothekers, tankstations en de medische beroepen mogen 
open tot 20.00 uur. 

- Afhalen en bezorgen van maaltijden en de professionele sport mag doorgaan na 20.00 
uur. 

- Leerlingen vanaf groep 6 en de middelbare scholen dragen mondkapjes. 
- Alle planbare operaties worden uitgesteld, verzet of afgebeld. 
- Spoedoperaties kunnen wel doorgaan.. 
- Steunpakketten kunnen worden verlengd of opnieuw aangevraagd. 
- Overal is de 1,5 meter afstand verplicht. Ook op alle locaties waar de QR code verplicht is. 
- Mondkapjes plicht overal waar gelopen wordt. Ook op alle locaties waar de QR code 

verplicht is. 
- Maximaal 1 persoon met 5m2 
- Blijf thuis werken en als het echt niet kan dan ook op het werk 1,5 meter afstand houden. 
- Beperk het binnenlands reizen en blijf zoveel mogelijk thuis 
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- Thuisbezoek blijft maximaal 4 gasten maar ga niet meer dan 1x per dag ergens op 
bezoek. 

- Onderwijs blijft open maar wel 2x per week zelftesten voor leraren en leerlingen. 
- Oproep om het face tot face bezoek van kinderen bij opa’s en oma’s te minderen en meer 

via de digitale middelen. 
 
Volgende weegmoment 14 december 2021 

 
Wat betekent dit voor MEEVivenz: 

- We houden ons aan de basisregels  
- Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. Blijf thuis totdat je de uitslag hebt. Bij een 

positieve test vermijd je contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 
- Zorg voor voldoende frisse lucht, ook thuis 
- We werken zoveel mogelijk thuis. Als dat niet mogelijk is dan verzoeken wij jullie dit op te 

nemen met je leidinggevende om een geschikte oplossing te vinden. 
- De backoffice werkt zoveel mogelijk thuis. 
- Overleg zoveel mogelijk via teams en telefoon. 
- De kantoren zullen wederom bezocht worden en op 1,5 meter ingericht worden. 
- Gebruik alleen die werkplekken die aangegeven zijn. 
- Schrijf je in op de inschrijflijst als je toch op kantoor wilt/moet werken. 
- Afspraken op kantoor met cliënten/bewoners/bezoeker gebeuren op 1,5 meter afstand 

en met een checkgesprek vooraf. 
- Activiteiten/trainingen/groepswerk kunnen op 1,5 meter en met 1 persoon met 5m2 

doorgaan mits er bezwaren vanuit de groep komt. Luister en informeer hiernaar. 
- Activiteiten/trainingen/groepswerk kunnen maximaal tot 17.00 uur gehouden worden. 
- Waar mogelijk de trainingen online geven. 
- BSR kan doorgaan na 17.00 uur. 
- Voor de Thuisbegeleiding is 1 bezoek per dag niet mogelijk en zal zelf of samen met de 

leidinggevende bepalen hoeveel huisbezoeken er dagelijks gedaan kunnen worden. 
- Maak zelf een goede inschatting welk contact en welke ondersteuning van de 

cliënten/bewoners het meest passend is. Uitgangspunt is dat contact zoveel als mogelijk 
online en telefonisch is, mits dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van onze 
dienstverlening 

- Indien face to face contact met de cliënten/bewoners noodzakelijk is, wordt dat op 1,5 
meter afstand en met gebruik van PBM gedaan (te verkrijgen via facilitair@meevivenz.nl) 

- Buurthuizen en wijkteams kunnen afwijkende maatregelen hebben. Bespreek deze per 
locatie met de teamleider zodat het voor iedereen duidelijk en werkbaar is. 
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Alles is bespreekbaar en soms is maatwerk nodig. Vraag, bel, mail ons en we denken graag met 
jullie mee. Uiteraard is je leidinggevende de eerste schakel maar zoek ons op met vragen en we 
lossen ze samen op.  
 
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 Veel gestelde vragen Corona | MEEVivenz  
 
Vriendelijke groetjes, Het Coronateam en Bestuur 
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