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Beste collega,
Welkom terug! Het afgelopen jaar is door jullie allemaal hard gewerkt om
ACTA veilig en gezond te houden, en hopelijk kunnen we die betrokkenheid
in het nieuwe jaar voortzetten. Dat kan al vrij simpel, door echt thuis te
blijven bij verkoudheidsklachten en jezelf regelmatig te testen.

In de tussentijd zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de
coronamaatregelen, en herinneren we je graag aan de al geldende regels in
het gebouw.

Gewijzigde protocollen en adviezen
Gewijzigde coronaprotocollen
De protocollen ‘ACTA contactonderzoek en maatregelen bij een SARS-CoV2 besmetting’ en ‘Maatregelen patiëntenbehandeling n.a.v. SARS-CoV-2
uitbraak’ op Zorgnet zijn gewijzigd. Meldingen en vragen bij een besmetting
of contact met corona moeten tegenwoordig naar team BCO ACTA via
corona@acta.nl, en niet meer naar ACTA Zorgbeleid.
Het RIVM heeft de isolatie- en quarantaine-adviezen aangepast vanwege de
toename met besmettingen met de omikron-variant. Quarantaineadviezen
voor immune en niet-immune personen zijn gelijkgetrokken.
Asymptomatische personen moeten na een positieve test 7 dagen in
isolatie. Daarnaast gelden voor kinderen van 0-12 jaar dezelfde
maatregelen als volwassenen. Zij moeten dus ook thuisblijven en testen bij
coronagerelateerde klachten.
Terugkeer na buitenlandse reis
Wanneer je besmet raakt in het buitenland kun je thuis anderen weer
besmetten. Houd je daarom aan de quarantaineregels die gelden na een
bezoek in het buitenland. Zie hiervoor de ACTA-protocollen op Zorgnet en
de website van de Rijksoverheid.

Alle geldende maatregelen
Tijdens de persconferentie van zaterdag 18 december kondigde het kabinet
een harde lockdown aan voor de periode van zondag 19 december in ieder
geval tot en met 14 januari 2022. Het praktijkonderwijs en de daaraan
verbonden patiëntenzorg blijft vrijgesteld door de overheid. Daarmee blijft
ook ACTA open vanuit het belang om klinisch (praktijk)onderwijs en zorg
zoveel mogelijk door te laten gaan.
Alle andere aangescherpte maatregelen zoals opgenomen in
onze berichtgeving van 19 december jl blijven van kracht. We raden aan
deze nog eens door te lezen, zodat ze weer scherp op je netvlies
staan. Daarnaast geldt een reeks aandachtspunten in ieder geval tot en met

14 januari 2022. Het ziet ernaar uit dat deze maatregelen worden
verlengd. Als deze worden gewijzigd, zullen we je hierover informeren.

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 BCO via corona@acta.nl.

Ondersteuning nodig?

Ben je student? Neem dan contact op met de studieadviseurs via
de studieadviseurs. Ben je medewerker? Neem contact op met je
leidinggevende of de HR-adviseur via penobedrijfsvoering@acta.nl. 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.

Meer informatie
Lees alles over ACTA en de coronacrisis

De volgende coronanieuwsbrief verschijnt over een maand, of wanneer er
wijzigingen zijn rondom de coronamaatregelen.
Zie ACTA.nl voor de planning
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Deze mail valt onder de informatieplicht. Je kunt je hiervoor dus niet afmelden.

