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Naar aanleiding van de aankondiging van het Kabinet dat de meeste maatregelen komen te vervallen
per 23 maart, vervalt de richtlijn voor de opvang van dak- en thuisloze mensen ook grotendeels. Er
geldt een uitzondering voor twee maatregelen:
1. De oproep om 1,5 meter te handhaven in de maatschappelijke opvang komt per 1 april te
vervallen.
- Het RIVM heeft het ministerie van VWS op 8 november geadviseerd over veilige opvang van
dak- en thuisloze mensen in het kader van het toenmalige toenemend aantal besmettingen.
- Het RIVM adviseerde om de veilige afstand van 1,5 meter te handhaven tot het einde van de
winterkoude-regeling. Op deze manier wordt een veilige setting gecreëerd voor de
doelgroep dak- en thuisloze mensen, van wie bekend is dat zij kwetsbaarder zijn dan de
algemene bevolking.
- Het ministerie van VWS roept daarom gemeenten en opvanginstellingen op alle locaties die
bedoeld zijn voor dag- en nachtopvang van dak- en thuisloze mensen conform de 1,5 meter
in te richten. Daarbij behoren dus ook inloopvoorzieningen die specifiek bedoeld zijn voor
deze doelgroep.
- Omdat eerder is aangekondigd dat deze oproep tot 1 april geldig blijft, wordt vastgehouden
aan deze datum. Vanaf 1 april komt deze oproep vanuit het Rijk te vervallen. Instellingen
kunnen in overleg met cliënten en / of gemeenten besluiten over de manier waarop de
veilige afstand geborgd kan worden in specifieke gevallen.
2. Quarantainelocaties
De quarantaine- en isolatie regels in de maatschappelijke opvang volgen de regels die voor alle
Nederlanders gelden. Zo lang iemand in quarantaine of isolatie moet na een (vermoedelijke)
besmetting is het daarom nodig om voldoende quarantaineplekken te organiseren voor het geval dat
een besmetting plaatsvindt in opvang en woonvoorzieningen. Regionale samenwerking met andere
zorginstellingen blijft nodig. Denk daarbij ook aan beschermd wonen en de vrouwenopvang.
3. Basismaatregelen
De basismaatregelen blijven van belang. Cliënten en medewerkers binnen de maatschappelijke
opvang moeten letten op hygiëne, ventilatie en zich laten testen bij klachten.
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