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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. 

https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZVG%2BPKuNDMRo_x3owS4BWqMbc72XBBCUSPFhu3CvBTfoudEPZl7lFrWVuRgaHTDiYgZWMag3Q9Qwr0wl_b9G%2BnmaB
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZV1QiGRNqEtDiRU0yIUu%2BCs5n7_DZDhZctSrNHAPPcw9%2B6WLz9qGWGdST0oosfk5ZGeyobXL0UAkcqibh9IlgddzZnpfy
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZV1QiGRNqEtDiRU0yIUu%2BCs5n7_DZDhZctSrNHAPPcw9%2B6WLz9qGWGdST0oosfk5ZGeyobXL0UAkcqibh9IlgddzZnpfy
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZV1QiGRNqEtDiRU0yIUu%2BCs5n7_DZDhZctSrNHAPPcw9%2B6WLz9qGWGdST0oosfk5ZGeyobXL0UAkcqibh9IlgddzZnpfy
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZVGydHut2a91QK0TOUGQ4AVbY4qWyQrkuDUvqggjkMVUt6qZB0odtXAVfwoly_fEZkEZpF4d90I5NsO_ZzaYz3GuY


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-CoV-

2 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. 

https://www.acta-zorgnet.nl/corona/acta-contactonderzoek-en-maatregelen-bij-sars-cov-2-besmetting
https://www.acta-zorgnet.nl/corona/acta-contactonderzoek-en-maatregelen-bij-sars-cov-2-besmetting
https://www.acta-zorgnet.nl/corona/maatregelen-patientenbehandeling-n-a-v-sars-cov-2-uitbraak
https://www.acta-zorgnet.nl/corona/maatregelen-patientenbehandeling-n-a-v-sars-cov-2-uitbraak
mailto:corona@acta.nl
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/


  

 

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 

https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZVaUYIbWSENegoiFaQbot1v2rwKpABs8VCyWhWCKwbvQTd7rOtXY_JgfylNWp_HQ3XP0DwkKYkDAA%2BiMmPZx3Uy_VqNX6
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZVahp0c2GiRUP8OzOAqr_n51JOxlt9ag0AvNnnvuyWIOJJjlUSdeunMuDXlq8Cua89X72fhEy57itbkGqULmqCTCBdH21
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZVGhQvhcSBFXxrru_Hg5D2jBBsd6%2BSqUXOSeay9fytdsJt95lB8NcDVTZG0P8CMnDq8JIIjpJznZSKpqJnj5k4Zpz9Ysz


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 corona-

gerelateerde 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? 

https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZV1psOM_gOx8AixO2TlDaYXPArNSDlftA9wRIz0ggC7QmJ7Xsmt0E98U8J5zZHDZ6eoP312dzv6XWtB0qerlhSDnBNOWl
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZVGqAO00l3N22Y8fDv%2BWc0LJ%2BpMuavdsdteBrkHf7QG7AJ7S2l3mAuqYx%2BkRLBpvPKqaKrSkjBOlj3AA4ofeM8xWAOyOY
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZVGENzX3w2D9u9NiHsWD0305IZpxdl4CnYyuM2ld08sC6dWhgQvCWuaaxiiOnYHQait9IW1f0j4UHAfkfo7amRqOkpQnO
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZVGECgPnfsqGKWQdG8qFefu5hksmpNOiM1hB3xMG67w5Nd7%2Be3fS9a7N6nyaHXSJcy0%2BefgrKHAwGTiKo%2BQiYg3Flu8U8
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZV1CwiRn2z1rkx5LRWrU0jVaXsPEDMU5BDPa4S1npeZmpJWIgnXobkzjZt77fjcBWrUTglLm1Kh93SB3_n6h9oYyIsFVN
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZV1CwiRn2z1rkx5LRWrU0jVaXsPEDMU5BDPa4S1npeZmpJWIgnXobkzjZt77fjcBWrUTglLm1Kh93SB3_n6h9oYyIsFVN
mailto:coronavragen@acta.nl
mailto:corona@acta.nl
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZV6vM_VuH1QuYpwrSEDJSS01ZQ%2B6TDy2KpGimrLOofOtb6juSFitzCFZi0V67jLMJjloVZjpBVQAfZcgpElD3kBZVg9KR


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. 

  

 

https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZV6AA1ZAtVgzKiWE32Vkk4JXfgaX5mdMJFX4EXHCUYCAMtjjHk4EAEU95SxfNdHEpCEmQLhFANRuxD29aoaO4rfX4zrsC
mailto:penobedrijfsvoering@acta.nl
mailto:secretariaat.amd@vu.nl
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZVG72Mhrf_m%2BaqE2ONBymCoJwzigK13wVuYlj1gBTs6Jf6j5_jwr7XFqYh6WGv0EfvCnt9EP8Hz2Dv662V_F899CzAlBC
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZV6gT5xiHUUkp8bS4lZCD6ayNC2XXT3seNkZdj5Ds727xd7fSym6mZosHp6yCXgYzzcgMEUsc4Pd7bOYiwjS3TgUn4dq0
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZVaWWByC9tjMKmNy38L%2BjwjL33t9NgTP_z9wN_BCW1%2BEW69wVeobgz0bNCfF4Mp6RCSyGkJXbE9tFGvveWBBC__JBYQJs
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZVaWWByC9tjMKmNy38L%2BjwjL33t9NgTP_z9wN_BCW1%2BEW69wVeobgz0bNCfF4Mp6RCSyGkJXbE9tFGvveWBBC__JBYQJs
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZVaWWByC9tjMKmNy38L%2BjwjL33t9NgTP_z9wN_BCW1%2BEW69wVeobgz0bNCfF4Mp6RCSyGkJXbE9tFGvveWBBC__JBYQJs
https://smc.mailings.vu.nl/optiext/optiextension.dll?ID=aZV6gT5xiHUUkp8bS4lZCD6ayNC2XXT3seNkZdj5Ds727xd7fSym6mZosHp6yCXgYzzcgMEUsc4Pd7bOYiwjS3TgUn4dq0

