Nieuwsbrief COVID-19
In deze nieuwsbrief informeert de Veiligheidsregio Flevoland u over de stand van zaken van de bestrijding van
het coronavirus (COVID-19). De informatie en cijfers zijn actueel tot en met 2 september 2020.

Regionaal beleidsteam Flevoland
Het RBT Flevoland zoals gepland op woensdag 2 september 2020 is komen te vervallen. In de aanloop naar
deze vergadering is er onder andere onderling afgestemd over de nieuwe noodverordening van 21 augustus,
waarin wordt bepaald dat samenkomsten voor studenten mbo, hbo en wo in het kader van werving en
introductie verboden zijn. De voorzitter van de Veiligheidsregio kan hiervoor wel ontheffing verlenen. Als
studie-, studenten- of studentensportvereniging een dergelijke ontheffing willen aanvragen, dan kan er contact
worden opgenomen met de betreffende gemeente binnen de regio.
Ook zijn de leden van het RBT Flevoland door GGD Flevoland per mail geïnformeerd over de actuele stand van
zaken.
Zoals eerder aangegeven leidt de COVID-19 crisis ook in de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek
tot een intensieve en langdurige inzet van de multidisciplinaire (inter-)regionale crisisorganisatie met onder
meer twee RBT’s en één gezamenlijk ROT. De veiligheidsregio’s evalueren deze inzet. Dit gebeurt door middel
van een First Impression Report (FIR). In afwachting van het FIR, delen we nu vast het meest actuele
feitenrelaas in de bijlage bij deze brief.

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT)
Het ROT in Flevoland en Gooi en Vechtstreek zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de
aanpak van de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GHOR, politie, brandweer, het Regionaal
Actiecentrum Crisiscommunicatie en met name ook de GGD’s in onze verzorgingsgebieden. Er is één
interregionaal ROT.
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen:
• Minimaliseren van de maatschappelijke impact
• Uitwerken van verschillende scenario’s
ROT maandag 31 augustus. Er is gesproken over het vormen van een duurzame crisisorganisatie voor de
komende tijd. Er zijn met 6 veiligheidsregio’s afspraken gemaakt over isolatie/quarantaine locaties voor
bijzondere doelgroepen. Als er evenementen zijn waarbij een knelpunt wordt verwacht, zal deze besproken
worden in het ROT. Voor samenkomsten van studenten is een procedure vastgesteld. Vanaf deze week komt
het ROT weer wekelijks bij elkaar.

GGD/GHOR Flevoland
Capaciteit teststraten Flevoland
De afgelopen week is er een forse toename geweest van inwoners die zich willen laten testen. Om u een beeld
te geven: in de afgelopen week heeft GGD Flevoland 3.250 testen uitgevoerd. Afgelopen week zijn we in
volume 25% opgeschaald ten opzichte van de weken ervoor. Dezelfde volumegroei geldt voor het landelijk
callcenter en de website. Zowel regionaal als landelijk lopen de teststraten op dit moment vol, dit wordt
versterkt door een landelijk tekort aan laboratoriumcapaciteit. Indien iemand zich aanmeld voor een test via
het landelijke nummer wordt er gekeken op welke locatie men het snelst terecht kan. Dat kan betekenen dat
men soms bij een testlocatie wordt ingedeeld die niet het dichtstbij ligt, maar waar men dan wel het snelst
terecht kan.
Maximum aan testcapaciteit wordt benut
Momenteel zitten de teststraten in Flevoland iedere dag zo goed als vol. Belangrijk aspect hierbij is dat het
probleem niet bij de GGD ligt maar alles te maken heeft met de beschikbaarheid van de laboratoria. Van
overheidswege hebben alle GGD ’en te horen gekregen dat de testcapaciteit momenteel niet vergroot kan
worden, omdat de laboratoria in Nederland geen capaciteit meer hebben om meer testen te verwerken. Eerst
moet de capaciteit van de laboratoria worden vergroot voordat de testcapaciteit van de GGD ‘en verder kan
worden opgeschaald.
Maatregelen op korte termijn
Inwoners kunnen voor een test ook terecht bij de testlocaties buiten Flevoland. In uitzonderlijke gevallen (zoals
bij kwetsbare personen) kan GGD Flevoland de test afnemen op de thuislocatie. Ondertussen nemen we waar
mogelijk en binnen de grenzen van onze capaciteit de volgende maatregelen:
De openingstijden in Emmeloord worden verruimd en de teststraat in Lelystad gaat uitbreiden. Daarnaast zijn
we achter de schermen bezig om in Almere en Lelystad een nieuwe testlocatie in te richten, waar ten eerste
meer capaciteit is en waar we vervolgens ook in de wintermaanden kunnen testen.
De verwachting is dat we de hele winterperiode door zullen testen en dat de aanvragen in de herfst en winter
nog fors zullen oplopen.
Druk op laboratoria
GGD Flevoland heeft geen invloed op de tijdsduur die de laboratoria nodig hebben om de test te verwerken tot
de uitslag bekend is. Landelijk heeft dit wel aandacht, er wordt bekeken of dit proces nog versneld kan
worden. Ook heeft minister de Jonge aangekondigd de inzet van sneltesten te zullen bekijken. Daarnaast heeft
het ministerie de opdracht gegeven aan de labs om voor een korte periode testmaterialen over te hevelen uit
regio’s met een relatief lage infectiedruk. Om de lasten te verdelen kunnen meerdere labs worden aangewezen
om een deel van de voorraad af te staan. Dit herverdelen van laboratoriummateriaal betekent dat sommige
regio’s minder en andere juist meer testen kunnen uitvoeren. Voor Flevoland heeft deze herverdeling weinig
tot geen invloed op de testcapaciteit.
Testen met voorrang voor specifieke beroepsgroepen
Er speelt een landelijke discussie of specifieke beroepsgroepen (zoals zorgmedewerkers en onderwijzend
personeel) voorrang zou moeten krijgen bij het testen. Met name de vertegenwoordigende vakbonden en
beroepsorganisaties hebben dit op de politieke agenda gezet. Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie
aangenomen (motie Sazias, partij 50+) waarin wordt opgeroepen om zorgpersoneel voorrang te verlenen bij
het testen. De minister heeft aangegeven deze motie uit te voeren. Zodra de landelijke beleidslijn hiertoe is
uitgevaardigd zal GGD Flevoland zich uiteraard hieraan conformeren. Momenteel is nog niet duidelijk wat dit
gaat betekenen voor de uitvoering op regionaal niveau.

Bron- en contact onderzoek in Flevoland (BCO)
Op iedere vastgestelde besmetting volgt een BCO. Conform landelijke afspraken betekent dit voor GGD
Flevoland dat we opschalen naar circa 30 Fte. voor de uitvoering van het bron- en contactonderzoek.
Momenteel wordt wekelijks nieuw personeel geworven en ingewerkt met als doel de capaciteit van het bron
en contactonderzoek te versterken. Dit gaat gefaseerd: inwerken is tijdsintensief is en het handhaven van de
kwaliteit is van belang bij de uitvoering van deze belangrijke taak. Er is voldoende personeel voorhanden om
aan de groeiende vraag van BCO te voldoen. Dit geldt ook voor de inzet van personeel voor de teststraten en
voor het callcenter van GGD Flevoland.
Actueel dashboard ontwikkeling corona in Flevoland
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/

Politie
Vanuit de politie geen bijzonderheden.

Brandweer
De continuïteit binnen de brandweer (G&V en FL) is goed op orde. Er wordt voortdurend aandacht gevraagd
voor de 1,5m en hygiëne maatregelen bij het eigen personeel. Om operationeel te kunnen blijven gaan
oefeningen en opleidingen wel door met inachtneming van genoemde maatregelen. Planning was om per 1
september weer meer kantoorwerk mogelijk te maken, dit is bijgesteld naar thuiswerken.

Defensie
Samen met GGD Gooi en Vecht en Flevoland bezig geweest met het onderzoeken in welke mate wij een VVT
instelling in Hilversum zouden kunnen ondersteunen. Deze instelling had naast een bedrijfsmatig tekort aan
personeel daarnaast extra uitval als gevolg van een aantal (vermeende) besmettingen.
Uiteindelijk bleken daaropvolgende tests bij het personeel negatief. Na overleg intern de instelling is hierop
besloten de steunaanvraag in te trekken.

Crisiscommunicatie
Het Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) coördineert de communicatie over het coronavirus voor de
gemeenten en de GGD. Dit draagt bij aan passende informatievoorziening en eenduidige boodschappen naar
de verschillende doelgroepen. De omgevingsanalyses en de landelijke ontwikkelingen bepalen de strategie en
focus. Het RAC stuurt de gemeenten en de GGD regelmatig kernboodschappen en communicatietips om te
gebruiken voor hun informatievoorziening en betekenisgeving. Daarnaast verzorgt het RAC de informatievoorziening op de website en sociale media van de Veiligheidsregio.
Actueel beeld
 Het beeld uit de laatste analyses is dat het erg rustig is. Op social media is corona niet meer zo’n thema en
de polarisatie die eerst te zien was, is nu minder terug te vinden. Er is dan ook geen informatiebehoefte uit
te destilleren en geen indicatie van het wel of niet houden aan de corona maatregelen.
 Op dit moment speelt het RAC in op actualiteiten en wordt er gekeken naar nieuwe mogelijkheden om de
kernboodschap onder de aandacht te blijven brengen.

