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Deze brief is een aanvulling op eerdere communicatie die verstuurd is m.b.t. ons beleid en onze
maatregelen m.b.t. het coronavirus (dit alles is te vinden op: https://www.aendtotaal.nl/contact). Op de
persconferentie van 3 november zijn weer aanvullende maatregelen aangekondigd. Zo sluiten veel
publieke gebouwen en is de maximale groepsgrootte verkleind. Echter zijn er uitzonderingen voor
bedrijven (zie het kopje: Naar welke richtlijn(en) kijken wij?). We kunnen het daarom kort houden in
deze brief: klassikale praktijktrainingen mogen nog steeds doorgaan en we hanteren dus dezelfde
maatregelen en oplossingen zoals in onze brief van 14 oktober zijn uitgelegd.

Naar welke richtlijn(en) kijken wij?
-

We kijken naar de door de rijksoverheid gepubliceerde pagina:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelentegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven. Op deze pagina zijn onder het kopje
Regels voor groepen en aantallen > Alles in groepsverband: maximaal 2 personen >
Uitzonderingen op de regels voor groepen benoemd welke uitzonderingen er zijn op deze
regel van een maximale groepsgrootte van twee personen. We kijken hierbij naar een aantal
zaken die voor onszelf en onze doelgroepen gelden:
o Groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse
werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits het
groepsverband niet groter is dan 100 personen.
o In onderwijsinstellingen of kinderopvang.
o Functionarissen wanneer zij vanuit hun taak handelen, zoals politie, brandweer,
krijgsmacht, kinderopvang, opsporingsambtenaar, beveiligingsmedewerker,
toezichthouder, zorgverlener, zorgvrijwilliger, mantelzorger of geestelijk bedienaar of
persoon werkzaam bij justitiële inrichting.

Waar staan we nu?
-

-

In ons document van 14 oktober leggen we uit welke maatregelen en oplossingen er
momenteel gelden bij het huidige risiconiveau. Het document van 14 oktober en andere
actuele documenten zijn op onze pagina https://www.aendtotaal.nl/contact onder het kopje
Voorzorgsmaatregelen Coronavirus te vinden.
Voor een indruk van onze trainingen en maatregelen, bekijk onze video op:
https://www.aendtotaal.nl/blog/15/video-aend-totaal-in-coronatijd.

Bedankt voor jullie vertrouwen zover!
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