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Betreft : Raadsinformatiebrief voorbereiding op bestrijding Coronavirus in Flevoland

Lelystad, 2 maart 2O2O

Geachte leden van de gemeenteraden in Flevoland,

Middels deze brief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken in Flevoland t.a.v. de bestrijding van
het Coronavirus (COVID-19). ln de bijlage vindt u aanvullende achtergrondinformatie met name over
de verdeling taken en verantwoordelijkheden in de bestrijding van het Coronavirus.

Verantwoordelijkheden
Het Coronavirus veroorzaakt de ziekte COVID-19. Gezien de gebleken omvang van de verspreiding valt
COVID-L9 in de groep A-ziekten. Dit houdt volgens de Wet publieke gezondheid het volgende in:

o Het bestuur van de Veiligheidsregio draagt zorg voor de voorbereiding van de bestrijding.
o De voorzitter van de Veiligheidsregio draagt zorg voor de bestrijding van het virus.
o De minister van VWS geeft leiding aan de bestrijding en kan de voorzitter van de Veiligheidsregio

opdragen hoe de bestrijding ter hand te nemen.
o De uitvoering van de bestrijding is opgedragen aan de regionale GGD.

De bestrijding van dit nieuwe coronavirus is in wezen niet anders dan die van andere infectieziekten.
De GGD voert bron- en contactonderzoek uit om verspreiding tegen te gaan. Bij kleinere uitbraken is

dit een beproefde methode gebleken. Bij grote aantallen zieken kan de GGD verregaandere
maatregelen adviseren aan de voorzitter bestuur Veiligheidsregio. Denk hierbij aan het afgelasten van
evenementen.

Aanpak in Nederland
Nederland heeft een goed systeem voor de bestrijding van infectieziekten. Op de wereldranglijst staat
Nederland op de vijfde plek. De aanpak is gericht op het snel opsporen van besmette mensen en
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voorkomen van verdere besmetting. De maatregelen zijn gebaseerd op feiten en risico-inschatting
door experts.
Mensen kiezen vaak zelf voor aanvullende maatregelen. Denk in dit geval aan het vermijden van grote
groepen, extra hygiënemaatregelen en het niet schudden van handen.

Huidig beeld in Flevoland
o Er zijn 10 besmettingen met COVID-19 in Nederland vastgesteld (d.d. O2-03-2O2O). ln Flevoland is

er nog geen sprake van een besmetting.
. GGD Flevoland (inclusief GHOR en regionale ambulancevoorziening) is opgeschaald en treft

voorbereidingen op een eventuele uitbraak. De professionals vanuit infectieziekte zijn voorbereid,
o.a. op het nemen van monsters bij verdenking op besmetting en zij staan in nauw contact met alle
huisartsen via een digitale berichtenservice.

o Het callcentrum van GGD Flevoland vangt dagelijks telefoontjes op van burgers, zorgpartners en
bedrijven met vragen over Corona.

o De veiligheidsregio Flevoland bereidt zich voor en start maandag 2 maart a.s. samen met
Veiligheidsregio Gooi & Vechtstreek, vanuit één preparatief RegionaalTeam (ROT).

¡ De voorbereidingen richten zich op het 'real case scenario':
het Corondv¡rus bereikt Nederlond waarbij ofwel sproke is von een enkele, geisoleerde
besmetting ofwel er een uitbraak volgt

o lndien er een landelijke scenario wordt voorgeschreven, wordt dit gevolgd.
o Er wordt gewerkt met actuele landelijke en regionale planvorming.

Communicatie
De meest actuele, regionale, informatie wordt gedeeld via de volgende communicatielijnen:
o Bestuurders GGD en Veiligheidsregio Flevoland, ambtenaren publieke gezondheid, provincie en

raadsleden.
o Kinderdagverblijven en scholen.
. Regionaal crisisteam zorg (overlegstructuur waarin de bestuurders van alle zorginstellingen in

Flevoland zijn vertegenwoordigd).

tandelijk nummer voor vragen over Corona
Om ervoor te zorgen dat de GGD, RIVM en huisartspraktijken niet onnodig belast worden met
telefonische vragen over het coronavirus, wordt de landelijke informatielijn ingeschakeld. Het
landelijke nummer is 0800-135L.

Actuele informatie over de ziekte en de verspreiding daarvan
o lnformatie over de ziekte: https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China.
¡ lnformatie voor specifieke doelgroepen zoals onderwijs, bedrijfsleven, werkgevers etc., :

https://www. rijksoverheid. n l/coronavirus.
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Q&A van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China/vragen-
antwoorden.

lk hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Tevens namens directie Veiligheidsregio Flevoland,

Hoogachtend,

a

Drs. C. Verdam
Directeur

Bijlage 1 : achtergrondinformatie COVID-19




