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Bericht van de decaan |
Update onderwijs, zorg en
contactonderzoek

Beste collega,
Eerder vandaag stuurden we een bericht uit over het afschalen van het
onderwijs en de zorg op ACTA. De impact van het besluit om het fysieke
onderwijs en de zorg op te schorten is groot. Zo groot dat ACTA vandaag
meerdere keren in het nieuws is geweest. Voor iedereen verbonden aan
ACTA is dit geen wenselijke situatie. Het doet ons denken aan de tijd dat de
coronacrisis net was uitgebroken en ACTA ook toen moest afschalen.
Wij willen niets liever dan snel teruggaan naar de oude situatie en onder de
huidige coronamaatregelen weer volop fysiek onderwijs te laten
plaatsvinden en onze patiënten weer te behandelen. Om die stap te kunnen
maken is het noodzakelijk dat we er alles aan doen om de verspreiding van
het virus op ACTA zoveel mogelijk in te perken. Hiervoor zijn we in nauw
contact met de GGD. De GGD heeft ons geadviseerd om een oproep te
doen bij alle medewerkers en studenten die vorige week een evenement
hebben bijgewoond om een PCR-test te laten doen.
Om die reden vragen we je vriendelijk, doch dringend; heb je vorige week
een evenement bijgewoond? Laat je voor de zekerheid testen bij de GGD
via een PCR test.
Ondertussen brengen wij de COVID besmettingen onder ACTA
medewerkers en studenten zoveel mogelijk in kaart. Zodra we via de GGD
voldoende zicht op het virus hebben, kunnen we besluiten wanneer de
voorzorgsmaatregel van het afschalen kan worden opgeheven.

Dit zijn roerige tijden, maar samen komen we ook door deze periode heen.
Zorg goed voor jezelf en elkaar, zodat we ons samen in kunnen zetten voor
het onderwijs, onderzoek en de zorg.
Aankomende vrijdag 12 november volgt nadere berichtgeving.

Met vriendelijke groet,
Elsbeth Kalenderian, decaan ACTA
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