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Beste student,
Nu net de laatste versoepelingen pas een maand toegepast worden op
ACTA, heeft het kabinet afgelopen dinsdag 2 november toch nog
aangescherpte coronamaatregelen aangekondigd. Studeren en werken op
ACTA zal voor een groot deel hetzelfde blijven, maar er zijn een aantal
maatregelen die ik graag in deze extra coronanieuwsbrief uitlicht. De
maatregelen gelden op ACTA per zaterdag 6 november.

- De mondneusmaskerplicht komt terug bij ACTA. Vanaf 6 november geldt
voor studenten, patiënten en medewerkers dat het dragen van een
mondneusmasker weer verplicht is tijdens verplaatsingen binnen het
gebouw. Mondneusmaskers zijn verkrijgbaar bij beide ingangen en bij de
gebruikelijke uitgiftepunten.
- Thuiswerkadvies: werk als dat mogelijk is minstens de helft van de tijd
thuis. Vergaderingen worden altijd hybride mogelijk gemaakt (via Zoom).
Heb je zorg- of onderwijstaken? Dan kan je uiteraard naar ACTA komen.
- Dringend advies voor medewerkers en patiënten: houd 1,5 meter afstand
van elkaar.
- Per 6 november geldt zowel het dringende advies voor medewerkers om
geen meerdaagse congressen bij te wonen, als het verzoek om
terughoudend te zijn met het bijwonen van andere langdurige grote
bijeenkomsten.
- Start -en pauzetijden tussen patiëntbehandelingen in de stafklinieken
blijven vooralsnog extra gespreid. Deze maatregel wordt tot 1 januari 2022
gehandhaafd. Er wordt tijdig bekeken of dit met ingang van het nieuwe jaar
weer naar reguliere tijden kan worden teruggezet.
De aangescherpte coronamaatregelen zijn een tegenvaller voor de
samenleving, maar helaas onvermijdelijk. Laten we steun en motivatie in
elkaar vinden om corona buiten de deur van ACTA te houden, zodat
iedereen veilig kan studeren, werken en de beste zorg kan genieten.

Met vriendelijke groet,
Elsbeth Kalenderian, decaan ACTA
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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?
Ben je student? Neem dan contact op met de studieadviseurs via
de studieadviseurs.

Meer informatie
Lees alle over ACTA en de coronacrisis

De volgende coronanieuwsbrief verschijnt op 25 november. Je vindt alle
verschijningsdata op ACTA.nl.
Zie ACTA.nl voor de planning
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