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Beste collega, 

De besmettingscijfers van het SARS-CoV-2 virus lopen nog steeds 

verder op in Nederland en de verwachting is dat de piek nog niet is 

bereikt. Daardoor is het belangrijk dat we je geregeld blijven informeren 

over de genomen maatregelen en richtlijnen. Naar aanleiding van de 

laatste persconferentie (d.d. 25 jan) bleek dat de maatschappij weer voor 

een groot gedeelte opengaat. Dat is positief nieuws voor iedereen 

natuurlijk. Graag informeren we je wat dit voor ACTA betekent. 
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Wat betekent dit in de praktijk voor ACTA? 

Voor medewerkers en studenten zijn er geen noemenswaardige 

veranderingen. De belangrijkste aandachtspunten staan hieronder 

opgesomd; 

 Er is geen verandering van de onderwijsroosters: het theorie-onderwijs 

blijft op afstand; 

 Iedereen draagt een medisch mondneusmasker (type IIR) in het hele 

ACTA-gebouw; 

 Iedereen dient het mondneusmasker altijd op te houden (bv. ook 

tijdens het onderwijs en vergaderingen), uitzondering is zittend achter 

een bureau, waarbij 1,5 meter afstand tot anderen gehouden wordt: 

anders ook hier graag het mondneusmasker te dragen; 

 In het gebouw gelieve 1,5 meter afstand te houden waar dat mogelijk 

is, ook tijdens de lunch; 

 Neem de boosterprik, wanneer je daarvoor in aanmerking komt; 

 Bij het gebruik van de liften, maximaal 2 personen per lift; 

 Verder blijft gelden: blijf afstand houden van elkaar, doe 2x per week 

een zelftest en bij klachten: blijf thuis. 

  

Sociale activiteiten in het pand 

Activiteiten van bijvoorbeeld studieverenigingen, borrels en andere 

sociale bijeenkomsten in het ACTA-gebouw zijn voorlopig nog niet 

toegestaan. We hopen dat je daar begrip voor hebt. 

Restaurant 

Dinsdag 1 februari gaat de coffee corner op de begane grond open, van 

8:30 tot 16:00 uur. 

 De gratis koffie/thee voor patiënten en begeleiders wordt gecontinueerd. 



 Het restaurant op de 7e etage zal zijn huidige activiteiten op basis van 

‘Grab & Go’ blijven uitvoeren. 

Kijk voor de meest recente informatie van de Rijksoverheid op deze 

pagina en op de speciale overzichtspagina op Zorgnet. We hopen dat we 

hiermee onze studenten en docenten voldoende helderheid geven zodat 

zij zich goed kunnen voorbereiden op de aankomende periode. We 

wensen iedereen alvast veel sterkte en succes. 

Met vriendelijke groet, 

Het ACTA COVID team 
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Deze mail valt onder de informatieplicht. Je kunt je hiervoor dus niet afmelden. 
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