Aan alle gebruikers van onze buurtcentra

datum: Almere, 29 november 2021
onze ref.: EdB/21231
betreft: Extra coronamaatregelen in de buurtcentra per 29 november 2021

Beste gebruikers van onze buurtcentra,
Op vrijdag 26 november was er weer een persconferentie. Het kabinet neemt strengere maatregelen
om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van
de zorg te voorkomen. Het is en blijft daarom van groot belang om de basismaatregelen goed in acht te
nemen: handen wassen, afstand houden, mondkapje dragen, ventileren, bij (milde) klachten thuis
blijven en je laten testen.
Alle maatregelen die we op 6 november en 15 november in een brief hebben toegelicht, blijven gelden
of zijn aangescherpt en opgenomen in onderstaande maatregelen:
Mondkapjesplicht
Er geldt in alle locaties een mondkapjesplicht vanaf 12 jaar, ook bij activiteiten met een coronatoegangsbewijs. Als je een zitplaats hebt of je beoefent sport, dan mag het mondkapje af.
Anderhalve meter afstand houden
In alle locaties is het verplicht 1,5 meter afstand te houden vanaf 18 jaar, zowel binnen als buiten. Ook
bij gebruik van een coronatoegangsbewijs. We mogen daarom minder mensen in een zaal toelaten. En
dat betekent dat niet alle activiteiten in de huidige vorm kunnen blijven doorgaan. Sporten in groepsverband is in het buurtcentrum toegestaan, ook als daar de 1,5 meter afstand niet aangehouden kan
worden.
Coronatoegangsbewijs
Een coronatoegangsbewijs is verplicht en mag alleen gebruikt worden bij:
• Georganiseerde kunst & cultuurbeoefening voor iedereen vanaf 18 jaar
• Voor bezoekers van een evenement vanaf 13 jaar.
• Georganiseerde sportbeoefening voor iedereen vanaf 18 jaar.
Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor de check aan de deur bij de zaal. De QR-code en het ID
moeten beide gecontroleerd worden.
Sluitingstijd voor alle locaties tussen 17.00 en 05.00 uur
Vanaf zondagavond 28 november zijn alle locaties van 17.00 tot 05.00 uur gesloten. Er gelden wel
enkele uitzonderingen, te weten voor kinderdagverblijven, BSO en medische contactberoepen die
binnen onze locaties gevestigd zijn. Sociaal Werk Nederland is in overleg met het ministerie van VWS
wat deze maatregel betekent voor het sociaal werk omdat het als cruciaal beroep is aangemerkt. Als er
wijzigingen komen die voor jou van toepassing zijn, infomeren wij je hier donderdag over via een mail of
brief.

De Schoor, Welzijnswerk Almere • Haagbeukweg 153 • Postbus 1220 • 1300 BE Almere • 036 5278500 • info@deschoor.nl
IBAN NL49 RABO 0301 0434 26 • Rabobank 30.10.43.426 • KvK 39047970 • www.deschoor.nl

Aanwezigheid ouders
Nu de maatregelen erop gericht zijn om het aantal contactmomenten sterk te verminderen, is het gewenst dat
de kinderen die zelfstandig naar de activiteiten kunnen komen dit doen. Als brengen en halen noodzakelijk is,
brengt de ouder/verzorger het kind tot de deur van de locatie. Wij vragen je de kinderen aan de voordeur op te
vangen en direct mee te nemen naar de betreffende zaal.
Kinderen met lichte verkoudheidsklachten moeten thuis blijven en zich laten testen. De Schoor volgt hier het
“snottenbellenbeleid” van het onderwijs.
Heb je vragen, neem dan contact op met je contactpersoon bij De Schoor. Ook kun je de eerdere brieven
vinden op: www.deschoor.nl/buurtcentra/coronanieuws.
Samen gaan we voor een veilige omgeving waar we elkaar kunnen blijven ontmoeten!

Met vriendelijke groet,

Ellis de Bruine
teamleider Buurtgericht werken
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