
12 maart 2020

Nieuwsflits voor de Voedselbanken

Nieuwe maatregelen overheid vanwege Corona 
op 12 maart:  
wat betekent dat voor de voedselbank? 
Als belangrijkste richtlijn blijft gelden:
Alle vrijwilligers en/of klanten die koorts en/of luchtwegklach-
ten hebben, worden verzocht om niet naar de voedselbank 
te komen.

Alle vrijwilligers en/of klanten die last hebben van kortade-
migheid en/of hoesten, worden verzocht om niet naar de 
voedselbank te komen.

Alle vrijwilligers en/of klanten die in contact zijn geweest met 
door het coronavirus besmette personen, worden verzocht 
om niet naar de voedselbank te komen.

Het RIVM geeft aan om evenementen met meer dan 100 
personen af te lasten. Bij grotere voedselbanken zijn al snel 
100 mensen (klanten en vrijwilligers) aanwezig. Veelal betreft 
het mensen in de hogere risicogroep. 

Ons advies is:
•  Kijk hoe je de uitgifte kleinschaliger kunt organiseren.  

Hoe minder het aantal personen, hoe lager het  
besmettingsrisico

•  Check of je klanten verspreid in de tijd kunt laten komen 
(langere openingstijden of meer dagen open)

•  Laat klanten afstand houden tot elkaar.
•  Zorg dat er geen ‘socialising’ kan plaats vinden in de  

koffiehoek of op andere plaatsen.
•  Communiceer via mail, briefjes bij de ingang, posters,  

wat de nieuwe regels zijn
•  Communiceer ook de algemene hygiëneregels van de 

RIVM t.a.v handenwassen, niezen en hoesten, afstand 
houden (bij voorkeur op meerdere zichtbare plekken).

•  Ga na of je voedsel thuis kunt bezorgen bij klanten die 
zich wegens ziekte/bovengenoemde klachten hebben 
moeten afmelden

•  Sluiten van een voedselbank is voor ons allemaal een 
allerlaatste optie. Onze klanten moeten voedsel hebben. 
Maar als het onmogelijk blijkt om de uitgifte op korte 
termijn kleinschalig te organiseren, is het advies om de 
voedselbank te sluiten totdat het wel mogelijk is.  
Wij verzoeken jullie voordat je een definitief besluit tot 
sluiting neemt, dit af stemmen met Henk van der Meer:

 Mobiel (06) 12 98 87 09 of per mail:  
 teamcoronavirus@voedselbankennederland.nl

http://bit.ly/1BM2y7t
https://twitter.com/VoedselbankenNL
https://instagram.com/voedselbankennederland/
www.facebook.com/voedselbankennederland
www.voedselbankennederland.nl
https://voedselbankennederland.nl/wp-content/uploads/2018/10/Voedselbank_Vitamine_nr4_2018.pdf
https://werkenbijvoedselbanken.nl/vacatures/landelijk-bestuurslid-financien-houten/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1REUlxFcQ0qbCCEFJiq3eIPWolHWDLRHrCRAO3zaBoBUOTZLVzFRR1NHVzFQSk00T0VFN0FOVjFTSi4u



