Richtlijnen ADN inzake bijeenkomsten en bezoeken
Door het kabinet is op 6 mei 2020 een versoepeling van de coronamaatregelen
aangekondigd. De maatregelen bieden ruimte om weer bezoeken te brengen aan
leden en kleinschalige bijeenkomsten te organiseren. We treffen hierbij de
volgende voorzorgsmaatregelen, in het belang van een ieders gezondheid.

Maatregelen
Bekijk hier het overzicht van de actuele maatregelen van het RIVM:
www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand

Bezoeken van leden
Het bezoeken van leden mag weer plaatsvinden per 11 mei, met in achtneming van onderstaande
voorzorgsmaatregelen:
•
•

•

•
•

Bezoek vindt alleen plaats op afspraak.
Afspraken kunnen alleen doorgang vinden, mits wij zelf, onze huisgenoten en onze
gesprekspartner(s) + hun huisgenoten geen verkoudheidsklachten of koorts hebben (en er
geen andere gezondheidsrisico’s zijn).
Op de dag van de afspraak (of eventueel de dag ervoor) zal eerst contact met de
gesprekspartner(s) worden gezocht om te horen of hij/zij en zijn huisgenoten geen klachten
hebben.
Op de locatie waar de afspraak plaatsvindt kan een veilige gespreksomgeving worden
gewaarborgd (1,5m afstand van elkaar).
We vermijden (fysieke) afspraken met mensen die in de risicodoelgroep vallen.

Bijeenkomsten (studieclubs, businessclubs, trainingen, etc.)
Voor het organiseren van bijeenkomsten gelden per 11 mei en tot nader order (in ieder geval 1
september) de volgende voorzorgsmaatregelen:
•
•
•
•
•
•
•

Bijeenkomsten vinden enkel plaats op afspraak (vooraf gepland).
Per bijeenkomst mogen maximaal 10 mensen aanwezig zijn (inclusief medewerker(s) ADN).
We weten op voorhand wie er komen.
Deelnemers met verkoudheidsklachten/koorts of waarbij huisgenoten klachten hebben mogen
niet naar de bijeenkomst komen.
Voorafgaand aan de bijeenkomst is er contact of mensen zelf of hun huisgenoten geen
klachten hebben. Indien wel, zijn desbetreffende mensen niet welkom.
Op de locatie waar de bijeenkomst plaatsvindt, kan een afstand van 1,5m tussen de
aanwezigen worden gewaarborgd.
Voor, tijdens of na afloop van de bijeenkomsten zullen we niet gezamenlijk eten. Wel bestaat
de mogelijkheid om een ‘broodje to go’ aan te bieden.
Bij aanvang en na afloop van een bijeenkomst zal elke deelnemer zijn handen desinfecteren
met desinfecterende gel (ADN zorgt voor de beschikbaarheid hiervan).

Tot slot
Bovenstaande uitgangspunten gelden tot nader order. Mocht de overheid op enig moment besluiten
om de coronamaatregelen aan te passen, beoordelen we op dat moment de gevolgen ervan voor
onze richtlijnen.

