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 donderdag 24 september 2020.

Regionaal beleidsteam Flevoland
Het Regionaal Beleidsteam (RBT) werkt op bestuurlijk niveau aan de bestrijding van deze crisis onder leiding
van de voorzitter van de veiligheidsregio. Alle burgemeesters van Flevoland nemen deel aan het RBT.
Daarnaast zijn de strategisch adviseurs vertegenwoordigd van dezelfde organisaties als in het (Inter)Regionaal
Operationeel Team (ROT).
In het RBT van donderdag 24 september lag de nadruk vooral op de te verwachten extra maatregelen vanuit
het Rijk voor onder andere Veiligheidsregio Flevoland. Er is uitgebreid stil gestaan bij de mogelijke
consequenties en de impact ervan. Naast de aanwijzing van het Rijk ligt in Flevoland de focus op
doelgroepencommunicatie, het intensiveren van de handhaving, algemene communicatie rondom
maatregelen, bescherming van kwetsbaren en ouderen en op aandacht voor jongeren. In de bijlage onderaan
deze nieuwsbrief leest u het persbericht die vandaag vanuit de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en
Flevoland gezamenlijk is verstuurd.
Daarnaast is er aandacht geweest voor de landelijke herdenkingsdag corona en voor de invulling van het bron
en contactonderzoek. Vanwege de grote hoeveelheid testen die worden afgenomen, is afgesproken alleen nog
risico gestuurd bron- en contactonderzoek uit te voeren.
De volgende RBT-vergadering is over twee weken. De dag erna kunt u een nieuwe editie van deze nieuwsbrief
tegemoet zien.

(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), GGD/GHOR, politie, brandweer, defensie en
het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie. Er is één interregionaal ROT.
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen:
 Minimaliseren van de maatschappelijke impact
 Uitwerken van verschillende scenario’s
Het ROT is de afgelopen week drie keer bij elkaar gekomen ter voorbereiding op de mogelijke opschaling naar
het niveau ‘zorgelijk’. Het ROT heeft een advies gemaakt voor het RBT over mogelijk aanvullende regionale
maatregelen op basis van de herkomst van de besmettingen. Deze aanvullende maatregelen richten zich vooral
op handhaving en gerichte communicatie.
Dit zijn de 3 maatregelen die voor onze regio’s en de 6 andere nieuwe regio’s vanaf zondag 27 september 18.00
uur gaan gelden:
1.


Meldplicht samenkomsten
De plicht tot het melden van samenkomsten van meer dan 50 personen [exclusief personeel].

2.

3.





Verbod ophouden in een groot gezelschap
Verboden zich in een publieke ruimte in een gezelschap van meer dan 50 personen op te houden.
Beperking openingstijden eet- en drinkgelegenheden
Tussen 0.00 uur en 01.00 uur mogen geen nieuwe bezoekers worden toegelaten.
Tussen 0.00 uur en 01.00 uur moet de muziek uit.
Tussen 01.00 uur en 06.00 uur zijn eet- en drinkgelegenheden gesloten.
Eten en drinken afhalen voor gebruik elders mag tot 02.00 uur, na 01.00 uur mag geen alcohol worden
verstrekt.

GGD/GHOR Flevoland
Nieuwe teststraat Almere geopend
Naast het politiebureau aan de Baljuwstraat in Almere is een nieuwe teststraat gerealiseerd. In eerste instantie
zijn er twee testlijnen. Zeven dagen per week kunnen er ongeveer 240 tests worden afgenomen. Het ligt in de
bedoeling om uit te breiden naar vier testlijnen zodat in Almere een kleine 500 tests kunnen worden
afgenomen. Op dit moment heeft de minister van VWS daar nog geen toestemming voor gegeven omdat de
labcapaciteit niet toereikend is. De teststraat die gevestigd is aan de Markerkant gaat op termijn dicht. Naast
meer testmogelijkheden is deze locatie beter geschikt met het oog op het komende najaar. Omroep Flevoland
nam een kijkje achter de schermen van de nieuwe teststaat.
Risicogestuurd Bron- en contactonderzoek
Bron- en contactonderzoek is van groot belang bij de bestrijding van het virus. Op dit moment is het aantal
testen dat in Flevoland wordt afgenomen hoog en stijgt de besmettingsgraad helaas fors. Dagelijks zien we
circa 50 besmettingen. Het percentage positief geteste personen bij de teststraten wisselt, maar op het
moment van dit schrijven schommelt het rond de 5%.
GGD Flevoland is conform de landelijke afspraken opgeschaald naar de 2% norm. Dat betekent dat tot een
besmettingsgraad van 2% (tot 15 nieuwe meldingen per dag) de regionale GGD dit moet kunnen oppakken.
Uitgangspunt in de landelijke afspraken is dat boven de 2% de landelijke ondersteuning dit aanvult. In de
praktijk lukt dat niet. Vanuit de landelijke ondersteuning kunnen er dagelijks maximaal 4 extra BCOmedewerkers worden ingezet, maar de ervaring leert ook dat extra hulp niet altijd komt.
Door de druk die hierdoor ontstaat op de capaciteit schakelt GGD Flevoland, op advies van het team
infectieziektebestrijding, tijdelijk over op risicogestuurd BCO. In afstemming met het ministerie van VWS
hanteren we deze werkwijze. GGD Flevoland volgt hiermee een groot aantal andere GGD’en die hier al mee
begonnen zijn.
Het betreft een aanpassing in de uitvoering van BCO waarbij besmette personen worden ingezet om
persoonlijke contacten, waarvan het risico als laag wordt ingeschat, zelf te informeren. Als de bron- en
contactonderzoeker een inschatting maakt dat er contacten zijn met een risico met het oog op het indammen
van het coronavirus (vandaar de term risico gestuurd), dan benadert deze onderzoeker zelf de contacten. Er
wordt dus goed gekeken voor wie en in welke situatie dit werkbaar is.
Bij meer kwetsbare mensen voor wie het zelf nabellen en in kaart brengen van zijn of haar contacten
problematisch is of bij meer complexe casuïstiek blijft de GGD het BCO uitvoeren.
Door de inzet van het risico gestuurd BCO maakt de GGD tijd en capaciteit vrij om per dag meer besmette
personen te bereiken en houdt zicht op clusters. Het doel blijft gelijk: het zo snel mogelijk vinden en
informeren van mensen die mogelijk het virus kunnen verspreiden.
Momenteel lopen er 453 bron- en contactonderzoeken in Flevoland. Een gemiddeld onderzoek neemt
ongeveer 8 uur in beslag.
De besmette persoon brengt zelf zijn of haar contacten in kaart en neemt contact met hen op. Dit bespaart de
GGD tijd. Meer besmettingen kunnen dan onderzocht worden.
Van dag tot dag wordt de situatie gemonitord en zodra het niet meer nodig is gaan we terug naar de reguliere
inzet van bron- en contactonderzoek.
Onderwijs- en zorgpersoneel met voorrang testen
Met ingang van maandag 21 september kunnen medewerkers in de zorg en in het onderwijs met voorrang
worden getest. In de eerste 2 dagen hebben 74 personen hier gebruik van gemaakt. Dit aantal loopt snel op. De

afspraken voor de zgn. prioblokken zijn voor de komende dagen helemaal volgeboekt. Dat heeft als negatief
effect dat de met prioriteit benoemde doelgroep een wachttijd kent tussen het maken van een afspraak en de
uiteindelijke af te nemen test. Daarnaast betekent het een langere wachttijd voor andere personen die een test
willen ondergaan. Dit geldt voor alle GGD-regio’s. GGD Flevoland heeft bovenstaande nadrukkelijk onder de
aandacht gebracht van het landelijke afsprakencentrum. Het ligt echter buiten onze invloedsfeer om dit op
korte termijn op te lossen. De minister van VWS heeft aangegeven dat de krapte bij de laboratoria nog enkele
weken zal aanhouden. Onze regionale call-centre medewerkers worden regelmatig geconfronteerd met boze
reacties van burgers die negatief reageren op het landelijke testbeleid. We leggen het landelijke testbeleid uit
maar stuiten steeds vaker op onbegrip hieromtrent. Voor de betrokken call-centre medewerker is dit geen
eenvoudige opgave.
Voor actuele cijfers en ontwikkelingen over corona in Flevoland is er het Dashboard:
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/

Bevolkingszorg
Binnen de stafsectie Bevolkingszorg ligt de focus op de aanpak van een verhoogd dreigingsniveau. Wat te doen
als dit naar zorgelijk veranderd? Het is in de lijn om aan te sluiten bij de maatregelen die zijn genoemd voor de
regio’s.

Politie





Landelijk COVID-19 gerelateerde meldingen die de afgelopen dagen zijn gemeld betroffen voornamelijk
overlast jeugd, geluidsoverlast door studenten, illegale feesten en incidenten in relatie tot de horeca
waarbij de 1,5 meter COVID-19 maatregel niet werd nageleefd.
Het regionale algemene beeld is dat de COVID-19 gerelateerde meldingen laag blijft. Horeca blijft een
uitdaging, zeker naarmate er meer alcohol wordt gebruikt.
De politie wil samen met gemeentelijke handhavers inzetten op het verkrijgen van een beter zicht op
locaties waar de maatregelen worden overtreden.

Brandweer
Binnen de brandweerkorps van Flevoland en Gooi en Vechtstreek wordt een toename gezien in de ziektecijfers.
De continuïteit is onder controle. Dit wordt wel continu gemonitord. We vragen voortdurend aandacht voor de
1,5m en hygiënemaatregelen bij het eigen personeel. Om operationeel te kunnen blijven, gaan oefeningen en
opleidingen wel door met inachtneming van genoemde maatregelen. Afgelopen week zijn er geen acties
uitgevoerd. Er zijn ook geen besluiten genomen die nog uitgevoerd moeten worden.

Defensie
Vanuit defensie is er op dit moment geen actieve coronagerelateerde inzet van personeel in Flevoland. Er lopen
ook geen aanvragen hiervoor.

Crisiscommunicatie
Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (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
#1 Extra maatregelen in onze veiligheidsregio’s
De Veiligheidsregio Flevoland en Gooi en Vechtstreek en de communicatieafdelingen van de gemeenten volgen
onderstaand stappenplan nadat de extra maatregelen bekend zijn geworden:



Veiligheidsregio
o Verspreidt nieuwsbericht, factsheets, kaart en visuals onder gemeenten
o Publiceert een gezamenlijk persbericht met de overige regio’s waar extra maatregelen gaan
gelden
o Publiceert nieuwsbericht en factsheet op haar website en Twitter-account
o Verspreidt noodverordening zodra deze gereed is
o Past Q&A aan een deelt deze z.s.m. met gemeenten
o Verspreidt nieuwsbrief naar de gemeenteraden



Gemeenten
o Delen het nieuwsbericht, factsheet, kaart en visuals op de gemeentelijke website en sociale media
kanalen
o passen bestaande coronacontent op website aan overeenkomstig de inhoud van de extra
maatregelen
o Houden rekening met de komst van een nieuwe noodverordening
o Plaatsen zo snel als mogelijk noodverordening op gemeentelijke website en op overheid.nl
o Stemmen met vakcollega’s over extra toezicht door
Campagnebeeld landelijk:
BOA’s, bijvoorbeeld extra horecacontroles

#2 Landelijke jongerencampagne
Rijksoverheid start in week 40 de landelijke jongerencampagne. Deze
is zichtbaar via print, digitaal en sociaal. In diezelfde is de toolkit voor
de gemeenten beschikbaar. Hiermee kan in week 41 de campagne ook
lokaal ingezet worden door gemeenten, scholen, sportclubs en
horeca. Bijvoorbeeld door ‘bekende’ lokale mensen te vragen hieraan
mee te werken, zoals trainers, leraren e.d.
#3 Sint Maarten
In het ROT is besloten dat zingen is toegestaan tijdens Sint Maarten. Er is weliswaar een verbod op schreeuwen
en zingen (bijvoorbeeld in voetbalstadions), maar dit verbod geldt niet voor zingen in de woning, in de
voortuin, op de stoep voor het huis of op galerijen van flatgebouwen. De ouders en bewoners moeten 1.5
meter afstand van elkaar houden. Dat geldt ook voor de kinderen van 13 jaar en ouder.
#4 Aftrap periode ‘aandacht voor elkaar’
Het kabinet wil gezamenlijk stil staan bij de gevolgen van de coronacrisis en trapt daarom op 6 oktober een
periode af waarin we als Nederlanders 'aandacht voor elkaar' hebben. Op 6 oktober vindt een startbijeenkomst
plaats die wordt bijgewoond door de minister-president Mark Rutte en de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport Hugo de Jonge. Nadere details daarover worden binnenkort bekend gemaakt. De activiteiten
lopen tot het einde van het jaar.

Bijlage Persbericht

Persbericht
Extra maatregelen voor de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek
Regionale coronamaatregelen voor nog eens acht veiligheidsregio’s om het stijgende aantal
COVID-19 besmettingen in te dammen
Het aantal besmettingen met het coronavirus in de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en
Vechtstreek blijft stijgen en komt daarmee boven de signaalwaarde uit. In navolging van de zes
veiligheidsregio’s, die vorige week het risiconiveau ‘zorgelijk’ hebben gekregen, maakt het kabinet
vandaag bekend dat hieraan nog acht regio’s worden toegevoegd, waaronder Gooi en Vechtstreek
en Flevoland.
Het Rijk heeft maatregelen aangekondigd, die vanaf zondag 27 september 18.00 uur gelden:





Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht.
Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
Er komt een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit
geldt voor bijvoorbeeld feesten, borrels en uitjes voor groepen van deze grootte. Dit geldt
zowel binnen als buiten. Op deze regel is een aantal uitzonderingen van kracht, zoals
demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Dit geldt bijvoorbeeld
voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een
uitzondering voor bijvoorbeeld gelegenheden met een horecavergunning, religieuze
bijeenkomsten, (super)markten, winkels, bibliotheken, culturele instellingen en vergelijkbare
locaties waar er sprake is van een doorstroom van bezoekers.

Daarnaast hebben beide veiligheidsregio’s bestuurlijk besloten extra activiteiten te gaan oppakken
met betrekking tot doelgroepencommunicatie, intensivering van de handhaving, beschermen van
kwetsbare groepen en algemene communicatie. Verdere regionale en lokale uitvoering hiervan
wordt opgepakt.

Pieter Broertjes (voorzitter Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek) en Franc Weerwind (voorzitter
Veiligheidsregio Flevoland) roepen bewoners op om eigen verantwoordelijkheid te nemen en de
coronamaatregelen strikt na te blijven leven. Niet alleen thuis, maar ook bijvoorbeeld in de
supermarkt, op het werk of in de sportkantine. Ook ondernemers worden opgeroepen om secuur om
te blijven gaan met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, we kunnen hoe
moeilijk dat ook is, nu niet verslappen. Het roer moet om, zodat we voorkomen dat onze
ziekenhuizen in korte tijd weer overbelast raken.
De besturen van de beide veiligheidsregio’s benadrukken het belang van de basisregels:








Vermijd drukte
Werk vanuit huis als dat kan
Houd 1,5 meter afstand
Ontvang maximaal zes personen extra in huis
Klachten? Blijf thuis en laat u testen door de GGD. Ontwikkelt u benauwdheid en/of koorts?
Dan blijven ook gezinsleden thuis.
En natuurlijk: handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, papieren
zakdoekjes gebruiken en meteen weggooien.
Bent u 70 jaar of ouder? Heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig.

Op de website van de Rijksoverheid staan alle landelijk geldende regels en de specifieke regels voor
regio’s met het risiconiveau ‘zorgelijk’. Lees de regels op de website van de
Rijksoverheid, rijksoverheid.nl/corona

