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 woensdag 24 maart 2021.

Regionaal beleidsteam Flevoland (RBT)
In het RBT Flevoland is teruggeblikt op het Veiligheidsberaad van maandag 22 maart 2021, waarbij onder andere is
gesproken over het verlengen van de avondklok en de oproep om deze, in verband met de zomertijd en de
handhaafbaarheid, met ingang van woensdag 31 maart vanaf 22.00 uur te laten gelden in plaats van 21.00 uur. Tevens
heeft minister Grapperhaus een uitgebreide presentatie gehouden over de huidige situatie, waarbij hij heeft aangegeven
dat er (op basis van analyses van het RIVM) op dit moment geen ruimte is voor versoepelingen. In het RBT is
ook stilgestaan bij de uitkomsten van de persconferentie van dinsdag 23 maart 2021.
De burgemeester van Dronten heeft een update gegeven over de Fieldlab-festivals, zoals deze hebben plaatsgevonden in
het weekend van 20 en 21 maart jl. in Biddinghuizen. De bezoekers waren enthousiast en blij dat ze konden deelnemen
aan deze festivals. Naar verwachting zullen de testresultaten van het experiment over drie weken bekend zijn.
In de aanloop naar enkele religieuze feesten als Pesach, Pasen en Ramadan, is besproken om preventief in gesprek te
gaan met besturen van religieuze instellingen over het handhaven van de avondklok, het zoveel mogelijk beperken van
samenkomsten en het houden aan de coronamaatregelen. Digitale bijeenkomsten en het instellen van tijdsloten zouden
alternatieven kunnen zijn.
De leden van het RBT hebben van gedachten gewisseld over de landelijke maatregelen en de effecten hiervan op de
detailhandel en horeca en de ontwikkelingen in het Veiligheidsberaad hieromtrent.
Tot slot heeft het Waterschap een presentatie over rioolwatermeting gegeven. Hierdoor is het mogelijk om metingen
naar virusdeeltjes te doen en deze vroegtijdig te signaleren. De monsters van deze metingen gaan naar het RIVM, waar
ze worden onderzocht.
De volgende RBT-vergadering is woensdag 7 april 2021, tenzij hier eerder aanleiding toe is.

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT)
Het ROT in Gooi en Vechtstreek en Flevoland zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de aanpak van
de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GGD/GHOR, politie, brandweer, defensie en Crisiscommunicatie
(RAC). Er is één interregionaal ROT.
In het ROT van 1 maart is gesproken over:
Evaluatie COT
Feitenrelazen
Ramadan en Pasen
Maatschappelijke Onrust
Toegangstesten pilots en wetsvoorstel
Vaccinaties voortgang
Testen voortgang
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GGD/GHOR Flevoland
Pilot Grootschalig gebiedsgericht testen Dronten
Op 21 maart jl. is de pilot grootschalig testen in de gemeente Dronten afgesloten. Het testen op de pilotlocaties in deze
gemeente is dan klaar en de bron- en contactonderzoeken worden in de week van 22 maart nog voltooid. Vervolgens
worden alle resultaten van de pilot verzameld en bij elkaar gebundeld tot een onderzoeksverslag. Het kost even tijd om
alle informatie bij elkaar te brengen en daar conclusies aan te verbinden. Naar verwachting wordt in de maand april de
rapportage met resultaten van het onderzoek verwacht.
Achtergrond van de pilot
De gemeente Dronten startte, op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), samen met
de GGD Flevoland, het RIVM en twee universiteiten het proefproject ‘Grootschalig testen’. Door zo veel mogelijk
inwoners te testen, wilden we beter zicht krijgen op het virus en de verspreiding ervan. De speciaal hiervoor tijdelijk
ingerichte teststraten in de sporthal ’t Dok en in de Hoeksteen zijn gesloten.
Vaccineren
Het ministerie van VWS heeft vrijdag 19 maart jl. de tijdelijke pauze van vaccineren met AstraZeneca beëindigd. Dit na
advies van het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en de Nederlandse Medicijnautoriteit (CBG) die hebben aangegeven
dat de pauze niet langer nodig is omdat het vaccin veilig is. De GGD'en gaan daarom AstraZeneca weer gebruiken. Dit
houdt in dat zorgmedewerkers - van wie de afspraak was afgezegd – weer worden uitgenodigd om een nieuwe afspraak
te maken. De andere doelgroep die momenteel wordt gevaccineerd is de leeftijdscategorie 74 jaar en ouder.
Wie gaat waarover bij de vaccinaties?
GGD Flevoland ontvangt veel vragen over de snelheid van het vaccineren. Dat is begrijpelijk maar tegelijkertijd zijn we als
uitvoeringsorganisatie ondergeschikt aan het landelijke beleid. Het ministerie van VWS en het RIVM bepalen de
vaccinatiestrategie. Deze strategie is onderhevig aan veranderingen. Onze Flevolandse capaciteit, zowel in
vaccinatielocaties als in beschikbaar personeel is op orde. Met andere woorden: wij zijn er klaar voor om alle vaccins die
wij ontvangen te zetten bij de doelgroepen.
We kennen momenteel drie centrale vaccinatielocaties; Emmeloord, Lelystad en Almere. Daarnaast zijn we druk bezig
met de voorbereidingen voor de verdere opschaling via extra zogenaamde satelliet locaties. De termijn van
ingebruikname van deze aanvullende vaccinatielocaties is afhankelijk van de levering van de vaccins.
Testen
Op Urk is een nieuwe teststraat in gebruik genomen. Inwoners met klachten kunnen vanaf 18 maart terecht in de
sporthal gevestigd aan De Vlechttuinen 8 voor een coronatest. De teststraat is geopend op dinsdag, donderdag en
zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur. Het is ook mogelijk om zonder afspraak binnen te lopen voor een test. Meer informatie
daarover leest u hier.
Aankondiging Flevolands Webinar Corona voor raadsleden
Op 13 en 19 april a.s. organiseert GGD Flevoland i.s.m. de Veiligheidsregio Flevoland een online intern webinar over de
corona-aanpak, speciaal voor alle raadsleden. Ook wethouders en burgemeesters krijgen hiervoor een uitnodiging. Graag
gaat de Veiligheidsregio en de GGD met u in gesprek over de laatste stand van zaken. We beantwoorden live uw vragen.
Zo geven we een toelichting op de coronacijfers en zoomen we specifiek in op de drie hoofdactiviteiten van de GGD:
testen, bron- en contactonderzoek en vaccineren. Schrijf deze data alvast in uw agenda. Tijdstip is van 20.00 – 21.30 uur.
De uitnodiging met aanmeldlink volgt binnenkort.
Update landelijke datadiefstal
Op 25 januari 2021 berichtte RTL Nieuws voor het eerst over deze datadiefstal. Er is daarop direct aangifte gedaan bij de
politie en er is een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is een onderzoek gestart, in eerste
instantie bij GGD GHOR Nederland. De politie heeft een aantal verdachten aangehouden in deze zaak. Uit onderzoek van
de politie blijkt tot nu toe dat van ongeveer 1.000 Nederlanders data gestolen zijn. Momenteel is slechts in één geval
aangetoond dat de datadiefstal daadwerkelijk tot identiteitsfraude heeft geleid. Het onderzoek loopt nog.
De circa 1000 gedupeerden hebben op vrijdag 19 maart jl. een brief ontvangen waarin zij op de hoogte worden gesteld
van het feit dat hun gegevens zijn gestolen. De brief bevat, naast excuses, informatie en een verwijzing naar de website
van GGD GHOR Nederland, waar vragen en antwoorden te vinden zijn en een telefoonnummer waar mensen naar toe
kunnen bellen met vragen of zorgen.
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Actuele cijfers en data
Ons regionale dashboard geeft een actueel overzicht van de ontwikkelingen van corona in Flevoland:
https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/cijfers-coronavirus

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.
Actueel beeld
Het nieuws over de Sion-kerk op Urk die zich niet meer aan de coronaregels houdt, overheerst. Op social media
verschenen vele berichten over de vrijheidskaravaan van FvD-lijsttrekker Baudet. Hiernaast was er veel aandacht voor de
testevenementen (de fieldlabs) in Biddinghuizen.
Ook werden er veel berichten geplaatst in de (social) media voor de persconferentie van 23 maart jl. en de verlenging
van de coronamaatregelen. De werking van de lockdown en avondklok worden hierbij in twijfel getrokken.
Er zijn veel reacties te zien op het vaccinatiebeleid en het tekort aan vaccins. Er is duidelijk behoefte aan duidelijkheid
omtrent het (landelijk) vaccinatiebeleid.
Het RAC heeft afgelopen weken informatie gedeeld over:
·
Communicatiemiddelen coronamaatregelen 23 maart
·
Informatieblad uitbreiding steun- en herstelpakket
·
Communicatiemiddelen over de werking van vaccins
·
1 jaar Covid-19: verhalen en initiatieven
·
Welke dingen kun je doen in thuisquarantaine? - Quarantainecampagne
Gedragsverandering in het kader van de nalevingsstrategie (handhaving & communicatie) is een blijvend aandachtspunt.
Hiervoor wordt samen met GGD Flevoland gekeken naar mogelijke interventies. Ook een landelijke taskforce gaat zich
hermee bezig houden. Het contact met de GGD’en over de communicatie over testen en vaccineren wordt
gecontinueerd. Hiernaast vindt overleg plaats met de gemeenten over onder andere maatschappelijke issues.

Bevolkingszorg
Op dit moment worden de zogenaamde fieldlabs afgerond. Op diverse plekken in Nederland zijn proefevenementen
en/of bijeenkomsten gehouden waarin het gedrag van mensen bestudeerd wordt.
Vanaf volgende week wordt de ingangstijd van de avondklok gewijzigd naar 22.00 uur. De handhavers blijven zich
inzetten voor het naleven van de coronamaatregelen door, daar waar nodig, mensen aan te spreken op hun gedrag
en/of te beboeten indien niet anders mogelijk is.
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