Amsterdam, 15-03-2020
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Nieuwe maatregelen coronavirus
Namens het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland roept voorzitter Femke
Halsema alle bewoners en ondernemers in de regio op om de nieuwe maatregelen van de
Rijksoverheid te volgen. Het zijn ingrijpende maatregelen met grote invloed op het openbare
leven. We vragen veel van ouders met kinderen en veel lokale ondernemers gaan een
moeilijke tijd tegemoet.
Het kabinet heeft bepaald dat scholen, kinderdagopvang, eet- en drinkgelegenheden
(inclusief terrassen) coffeeshops en sportclubs dicht gaan.
Eet- en drinkgelegenheden moeten vanaf 18.00 uur dicht. Daaronder vallen ook coffeeshops.
Hotels zijn open voor overnachtingen maar mogen alleen eten serveren aan eigen gasten. In
afwachting van een beslissing van de Rijksoverheid kunnen eet- en drinkgelegenheden in de
regio Amsterdam-Amstelland vanavond wel voldoen aan de vraag naar afhaal en bezorging:
de keukens kunnen openblijven, maar de zitgelegenheden niet. Na overleg met de
Rijksoverheid zal maandag worden besloten of afhaal en bezorging de komende weken
mogelijk blijven.
Bron: www.amsterdam.nl
Wij gaan morgen (maandag 16 maart 2020) dicht. Wij voorzien alleen nog in de opvang
van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen (zie bijlage). Veel scholen
en kinderopvang zijn op dit moment actief in het benaderen van ouders met de vraag wie
een cruciaal beroep heeft. Ouders met vragen wordt geadviseerd om contact op te nemen
met het eigen kinderdagverblijf of de school.
Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april.
Wij blijven dus opvang aanbieden voor de ouders en verzorgers die een vitale baan
hebben, het is dus wel zo dat beide ouders/verzorgers of alleenstaande ouder/verzorger
gezinnen verplicht moeten werken. Wij vragen u om dringend aan te geven of u bij deze
sector hoort. Wij zullen met u dan een afspraak maken omtrent de opvang. Wanneer wij
geen reactie van u ontvangen, dan gaan wij er van uit dat uw kind niet komt.
Voor vragen en antwoorden, verwijzen wij u naar deze site:
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/3/15/vragen--antwoordenaanvullende-coronamaatregelen

Zodra wij nieuws hebben, zullen wij u volledig en goed informeren.
Met vriendelijke groet,
Esin Dogan-Aksoy

Bijlage:














Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische
hulpmiddelen.
Leraren en personeel die nodig zijn op school, zoals voor afstandsonderwijs,
opvang van kinderen en examens.
Mensen die werken in het openbaar vervoer.
Mensen die werken voor de voedselketen. De voedselketen moet breed
worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van
supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie
maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van
bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van
arbeiders voor de oogst.
Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
Vervoer van afval en vuilnis.
Kinderopvang.
Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de
samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er
speelt.
Continuïteit hulpverleningsdiensten. Politie en defensie zijn reeds vitaal
verklaard. Denk ook aan mensen die werken voor de meldkamerprocessen,
brandweerzorg, ambulance zorg, GHOR en crisisbeheersing van de
veiligheidsregio's.
Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente). Denk aan:
betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades,

