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 19 augustus 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 is teruggeblikt op de afgelopen weken en de persconferentie van dinsdag 18 augustus. In deze fase
zien we meer regionale verschillen in de toename van het aantal besmettingen én meer regionaal maatwerk.
Ook in Flevoland neemt sinds 20 juli het aantal besmettingen toe, met name in Almere en in mindere mate ook
in Lelystad.
In het RBT zijn de volgende bestuurlijke uitgangspunten benoemd:
-

De GGD adviseert de voorzitter en informeert het lokaal bevoegd gezag zo goed mogelijk over
casuïstiek die mogelijk kan leiden tot clusterbesmettingen;
Verantwoordelijkheid bij de inwoners en ondernemers zelf zoals we eerder ook gesteld hebben;
Meer doelgroepgericht communiceren en handhaven.

Het RBT heeft de operationeel leider opdracht gegeven om met zijn ROT een voorstel uit te werken hoe
multidisciplinair te handelen bij constatering van meerdere besmettingen gelinkt aan één locatie.
In het voorstel wordt nadrukkelijk de rol van het lokaal bestuur opgenomen.
De voorzitters van de Veiligheidsregio’s hebben een brief van de minister van Justitie en Veiligheid ontvangen,
waarin Ferd Grapperhaus zijn dank uitspreekt aan de Veiligheidsregio’s, de burgemeesters en aan de
ambtelijke ondersteuning voor hun inzet bij de aanpak van COVID-19. Zowel het Veiligheidsberaad als de VNG
hebben hun reactie op de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer. Op dit
moment is nog onduidelijk wanneer deze wet van kracht zal zijn.
Het volgende RBT is op woensdag 2 september 2020. Als de situatie erom vraagt, vergadert het RBT eerder. 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 bezig met een scenariomatrix en een communicatieprotocol voor eventuele nieuwe
(lokale/regionale) uitbraken COVID-19. Hierin worden de taken en verantwoordelijkheden vastgelegd van de
veiligheidsregio, gemeente en GGD. Omdat we zien dat het aantal besmettingen stijgt, ook in onze regio, is er
in de communicatie extra aandacht gevraagd voor het naleven van de landelijke maatregelen. In het ROT van
13 augustus is verder afgesproken dat politie, bevolkingszorg en GHOR met elkaar overleggen over de
procedure om besmette personen in quarantaine te plaatsen.

GGD/GHOR Flevoland
Actuele stand van zaken
In heel Nederland neemt het aantal besmettingen toe, ook onze regio ontkomt daar helaas niet aan. We zien
met name in Almere een stijging in de leeftijdscategorie 20-29 jaar. De besmettingen vinden vooral plaats in de
huiselijke kringen waarbij gezinsleden en/of familie bijeenkomsten met elkaar houden (verjaardagen, feestjes).
Het feit dat er over en weer intensief contact is tussen familieleden uit Amsterdam draagt hieraan bij. Het
dashboard (zie verderop) geeft de recente ontwikkeling weer in Flevoland.
Teststraten
In toenemende mate wordt er gebruik gemaakt van de teststraten in Flevoland. Het feit dat er naast de
telefonische mogelijkheid nu ook een online afsprakenloket is, draagt hieraan bij. De capaciteit van de
teststraat in Almere is vergroot. Dat betekent dat deze teststraat aan haar maximum zit. Momenteel bekijkt de
GGD samen met de gemeente Almere of er een mogelijkheid is voor het realiseren van een tweede testlocatie
in Almere.
De teststraten in Lelystad en in Emmeloord beschikken over een ruime capaciteit waar nog voldoende ruimte
is. Om inwoners uit Almere snel te kunnen voorzien van een testmogelijkheid worden zij actief op de
mogelijkheid gewezen om (tot de capaciteit in Almere verder is uitgebreid) gebruik te maken van Lelystad en
Emmeloord.
Via onze website en de (social) media leggen we op bovenstaande uitwijkmogelijkheid de nadruk:
https://www.ggdflevoland.nl/Nieuws/almeerders-kunnen-voor-een-test-ook-terecht-in-lelystad
https://almeredezeweek.nl/article/details/almeerders-kunnen-voor-corona-test-ook-naar-lelystad
Ventilatie op scholen
De zomervakantie is voorbij en de scholen hebben hun deuren weer hebben geopend. We krijgen bij de GGD
veel vragen over ventilatie op scholen. De ventilatie van ruimten moet voldoen aan het Bouwbesluit voor
bestaande bouw (2012), aanvullende ventilatie-eisen zijn volgens het RIVM niet nodig, omdat uit onderzoek
niet blijkt dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Ook benadrukt het
RIVM dat ventilatiesystemen geen rol lijken te hebben gespeeld in de epidemie. Wel is het belangrijk ruimten
in de school voortdurend re ventileren en regelmatig te luchten bijvoorbeeld door ramen en deuren open te
zetten en recirculatie van lucht binnen een ruimte en luchtstromen van persoon naar persoon (door
bijvoorbeeld zwenkventilatoren en mobiele airco’s) te voorkomen. Op landelijk niveau is de koepelorganisatie
GGD GHOR Nederland betrokken bij het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen.
Dashboard
Dit biedt een overzicht van de recente ontwikkeling van COVID-19 in Flevoland, het dashboard is aangepast en
voorzien van toegankelijke grafieken en figuren. In één oogopslag is inzichtelijk per gemeente wat de actuele
stand van zaken is. https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/cijfers-coronavirus.

Bevolkingszorg
Noodverordening
Binnen de stafsectie Bevolkingszorg ligt de focus op de aanpassingen in de noodverordening en de interpretatie
daarvan voor de diverse gemeenten in de regio.
In de meest recente noodverordeningen Flevoland & Gooi en Vechtstreek hebben beide veiligheidsregio’s extra
mogelijkheden om brandhaarden van het coronavirus te voorkomen en onder controle te krijgen. Deze lokale
maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte, zodat het virus
zich niet verder verspreid.
Nalevingsmonitor
Op dit moment wordt de nalevingsmonitor in het landelijk crisismanagement systeem (LCMS) nog elk weekend
ingevuld. Dit proces wordt naar verwachting binnenkort aangepast. Bij een aanpassing in het proces zal het
weekendbeeld van de naleving van de coronamaatregelen in de regio’s pas op maandag ingevuld gaan worden.
Gemeenten dienen hiervoor informatie aan te leveren voor het beeld op de naleving coronamaatregelen in
hun gemeente.

Politie
Vanuit de politie is het beeld rondom COVID-meldingen momenteel erg rustig. De focus ligt op de verscherping
van de handhaving.

Brandweer
Continuïteit binnen de brandweer is goed op orde. Ziekteverzuim is nog steeds laag. Naar aanleiding van de
persconferentie wordt bekeken wat de nieuwe maatregelen voor de brandweer betekenen.

Defensie
Vanuit defensie is er op dit moment geen actieve corona gerelateerde inzet van personeel in Flevoland. Er
lopen ook geen aanvragen hiervoor. Defensie is in afwachting van mogelijk een landelijk, door GGD Nederland
gecoördineerde, steunaanvraag voor Bron- en contactonderzoek en teststraten. Dit in lijn met de uitspraken
van begin augustus van Minister De Jonge.

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 (social media)
Vaker kritiek op maatregelen, maar ook grote groep mensen die vindt dat de overheid te weinig doet. Op 12
augustus is de campagne effectmonitor van de overheid uitgekomen naar aanleiding van de persconferentie
van 8 augustus. Hieruit blijkt dat de urgentie voor de 1,5 meter regel weer meer gevoeld wordt, maar ook dat
nederlanders minder achter de aanpak van de Rijksoverheid staan. De managementsamenvatting vindt u hier.

Communicatiestrategie bij lokale/regionale uitbraken
 We communiceren proactief, open en transparant, geven regelmatig procesinformatie, met
handelingsperspectief en bewaken de juistheid van berichtgeving.
 Het is van belang in dialoog te blijven met de partijen die zich openlijk uitspreken tegen de maatregelen,
en in onze toon en taal te laten doorklinken dat er ook oog is voor een afwijkend standpunt.
 Gedragsbeïnvloeding werkt alleen op het moment dat mensen ontvankelijk zijn voor de boodschap. Het
gat tussen risicoperceptie en daadwerkelijk risico moet zo klein mogelijk worden gemaakt. D.w.z. laat zien
wie risicogroepen zijn en welk gedrag het meeste risico met zich meebrengt. Als je trends ziet: inzichtelijk
maken wat plekken zijn waar je hoger risico loopt op besmetting. Ook: achtergrondverhalen brengen over
coronapatiënten die te maken hebben met langdurig herstel. Beeld bijstellen dat het een griepje is.
 Burgers hebben recht op privacy, burgemeesters hebben de plicht om hun burgers te informeren over
risico’s. Daar kan spanning op zitten. We hanteren de lijn dat de privacy waar mogelijk wordt gewaarborgd
en geen namen van personen naar buiten worden gebracht.
 Communicatie moet steeds specifieker worden afgestemd op doelgroepen.

