
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste allen,
Zie hieronder een verzoek tot overleg van het rivm v
Zal ik me aanmelden voor dit overleg?

dins 26 uli 2022 1312

RE: aandacht voor besteltermijnen MPX vaccin!

i'I

Ja en goed alsfaansluit en mogelijk rtlraar dat volgt vanmiddag. Misschi"n krnn"nf"n-
samen het digitale overleg volgen.

Met vriendelijke groet,

Van GGDZW.NL>

Verzonden: dinsda 26 uli2022 tO:29
dzw.nl> ggdt*.nlt;I

ggdzw.n GGDZW.NL>

Onderwerp: FW: aandacht voor besteltermijnen MPX vaccinl

Vriendelijke groet,

-Van

Verzonden: dinsdag 26 uli2022O9:49

am erdam.nl> ggd.amsterdam.nl'

Onderwerp: RE: aandacht voor besteltermijnen MPX vaccin!

Hoi collega's,

In overleg kan ik jullie aanmelden voor het overleg van morgen om 15,00u. De lijst van
deelnemers wordt door gebruikt als verzendlijst ook, Dus ik hoor graag aan wie ik de vergadering mag
doorsturen. Het mogen ook meerdere personen zijn.

Met vriendelijke groet,

hn.nl



w 
,& {-,:*rr*nr$eksuee[Ëewetd

Flevola n d
#erbrnden doen we sarnËn

Van
Verzonden: 22 uli202217:48
Aan n.nl>

hn. nl

amsterdam.nl'

Onderwerp: FW: aandacht voor besteltermijnen MPX vaccin !

Urgentie: Hoog

Hoi collega's,

Ter info ook onderstaande mail.

Met vriendelijke groet,

W & {_*ní_'r.rnrseksueet*ewetd

Flevsla nd
tlerbinden doen ure sarnen

v"nGt
Verzonden: 22 juli2022 77:45a

Aan elderla ndzuid. n

groningen.n .groningen.nl'
msterda

ru. n I'
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h n.ndí'IilÍ

ccd .amsterdam.nl dtffit

gelderla ndzuid.nl
n

dhvb.nl'

m.nl'

nl>



an. n

.groningen.n

nl>

Onderwerp: aandacht voor besteltermijnen MPX vaccinl
Urgentie: Hoog

Beste collega's,

Zoals vanmiddag al kort gecommuniceerd moet er bij bestellingen van vaccin bij DVP rekening
gehouden met leveringstermijnen.
Deze zijn voor de aankomende weken (muv GGD Amsterdam) als volgt: voor 12 uur maandag
besteld volgt levering diezelfde week in ieder geval op vrijdag,

Dat betekend dus dat GGD'en die op 30 juli willen beginnen met vaccineren hier extra alert op moeten
zijn !

Graag horen we van die GGD'en als zij inderdaad van plan zijn om 3O juli te stalten.
Een factsheet over bestellingen wordt daarnaast aangemaakt en zal as maandag gedeeld worden.

Wederom geldt voor deze mail: deel deze svp met mensen bij GGD'en in jullie regio die ik niet in beeld
heb!

Vriendelijke groet/ kind regards,

-

Dit bericht kan iníormetie bevatterr clie niet vccr Lr is bestenrd. Indierl u niei de gÈadfes$eerde bent of dit bericlrt abusieveliik aan u is
vei"zonderr, '"ïoídt u verroclrt dat aan de afzender te mÊlden e'l het bericht te verlvijderen. Het RIVI'I aênvaardt geen aansprakeiijkheid
vnor sclrade, van welke aard ook, ciie vcrband l-roudt fi]et risico's verbcnden aan he!: elcktroni"sch verzenCen van berichten.
wsrw.rivm,nl Di,, zorg vtJor rnorgetl beginl vanciaag

ïhis nressagc may contain iníormntion that is not iniended íor ycu, If you are not tlre nddressee or if this nressage was sent to yo,"r by
mistake, ysu are requested to inform the sender and delete the messate. RIVl"t ilccepts no liability for damage of any kind resulting fronl
th,r risks i,lherenï in the eiectrofiic tratlsfiission of messaqes^

,r li*l+rtritlrrrr,
-t'DTSCLÀltvlER -"

Aan deze e-maii kunnen geen Íechtên worden onlleencl. De GGD Flevoland sluil iedere aansprakelijkheid uit die voortv'oeit ujl de elektronische
verzenciing varr clit bericht. be inhoud van dil e-nrailhericht ien rie bijlagen) is uitshritenci bestenrd voor de geadresseerde(n). U rvordt verzocht cle
aízender tê infonreren êi1 hel berlcht te verwijderen, indien lr dit berichi bii vergissing hebt onlvangen. U mag hei berichf niet óperrbiar tnaken of
op enige wiize ve.sprelden of vennenigvuldigen, indien u niet de geaclresseerde benl noch een geaulsriseerde nredewerker die kennis mag nernerl
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van ileríoirten voor de geadresseêÍde

.'. ïllSCi..All'l[:R "'
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