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ACTA in tijden van corona
Beste collega’s en studenten,
Dit is alweer de laatste corona-nieuwsbrief voor de zomer. Ruim een jaar
geleden moesten we afschalen van gewone zorg naar alleen spoedzorg en
kwam het klinisch en skills onderwijs grotendeels stil te liggen. Om
vervolgens weer op te schalen naar zo’n 60 procent binnen de
veiligheidsmarges met strenge handhaving van de maatregelen en een
nauwkeurig “deurbeleid” met triage. Doordat iedereen zich goed aan de
veiligheidsmaatregelen heeft gehouden (met af en toe een zetje in de rug)
hebben we veilig kunnen werken en zijn de besmettingscijfers binnen ACTA
zeer minimaal gebleven. Thuiswerken werd de norm en Zoomen een
gewoonte, soms tot vervelens toe.

Nu zijn we bezig met het terugkeren naar een normale situatie - eigenlijk
meer dan dat: er valt het nodige in te halen op het gebied van zorg,
onderwijs, in de prekliniek en op onderzoeksgebied. Dit zal wederom extra
inspanning vragen van de organisatie. Het is heel goed om te zien hoe hier
op alle fronten nu al op wordt ingezet.
Hopelijk zijn we met ingang van het nieuwe academisch jaar voor het
grootste deel volledig gevaccineerd en start het (pre)klinisch onderwijs en
de zorg weer op volle sterkte. Ik wens jullie allemaal een fijne zomer toe.
Laten we deze periode gebruiken om uit te rusten en zo de goede trend
voor te zetten; op weg naar het nieuwe normaal! Ik heb gezien over hoeveel
veerkracht ACTA bezit en ben ervan overtuigd dat we de uitdagingen die
voor ons liggen zullen overwinnen en ook hier weer beter uit zullen komen.
Ik reken erop dat we elkaar op 9 september bij de opening van ons
academisch jaar weer live zullen zien!
Hartelijke groet, ook namens het DT,
Frank Abbas, decaan a.i.

Mondneusmaskers en thuiswerken per 26
juni
Vanaf 26 juni vervalt in Nederland de mondneusmaskerplicht in gebouwen.
Het dragen van een mondneusmasker op de kliniek voor medewerkers en

studenten blijft verplicht. In situaties waar geen anderhalve meter afstand
kan worden gehouden, blijft het dringende advies een mondneusmasker te
dragen, zoals in de kleedruimtes. Maar vanaf 26 juni hoef je in de rest van
het ACTA-gebouw geen mondneusmasker meer te dragen. Overige
aanwezige coronamaatregelen, zoals de anderhalvemeterregel, blijven wel
nog gelden in het gebouw. Je mág wel nog een mondneusmasker dragen
(buiten de kliniek) als je dat wilt.
Thuiswerken
Op ACTA zijn er veel noodzakelijke activiteiten die niet vanuit huis kunnen
worden uitgevoerd. Om de veiligheid van iedereen te waarborgen in het
gebouw blijft het beleid dan ook om thuis te werken als het werk dat toelaat.
Het volledige beleid met betrekking tot het dragen van een
mondneusmasker en thuiswerken kun je vinden op ACTAnet.
Lees het beleid van ACTA
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Stage lopen in tijden van corona
ACTA-studente Nicole Roodink
heeft dit studiejaar een externe
stage gevolgd en een
ziekenhuisstage. In haar interview
deelt zij haar ervaring over stage
lopen in de coronaperiode.
"Ondanks de maatregelen heb ik
veel plezier gehad tijdens dit
semester," geeft Nicole aan, “en
heb ik veel mogen leren.”

Lees dit interview op
ACTAnet

Blijf alert
Iedereen kan het coronavirus krijgen, houd je dus zo goed mogelijk aan de
richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Heb je klachten? Kijk op
www.thuisarts.nl. Blijf thuis en laat je testen door de GGD of versneld via
ACTA als je patiëntenzorg verleent.

Vragen?
Stel ze via coronavragen@acta.nl. Heb je vragen over een coronagerelateerde situatie, twijfel je of je naar ACTA moet komen of wil je advies?
Dan kun je terecht bij medewerkers van Zorgbeleid via zorgbeleid@acta.nl.

Ondersteuning nodig?
Neem contact op met de studieadviseurs via studieadviseurs/ACTAnet.
Buiten ACTA zijn de bedrijfsmaatschappelijk werkers van AMD/VU
beschikbaar. Als je het even moeilijk hebt, kunnen ze je bijstaan en - als dat
nodig is - samen met jou naar een oplossing zoeken:
secretariaat.amd@vu.nl.

ACTAnet
ACTA en de coronacrisis

De volgende coronanieuwsbrief verschijnt op 16 september. Je vindt alle
verschijningsdata op ACTAnet.
Zie ACTAnet voor de planning
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Deze mail valt onder de informatieplicht. Je kunt je hiervoor dus niet afmelden.

