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 7 april 2021.

Regionaal beleidsteam Flevoland (RBT)
In het RBT Flevoland is teruggeblikt op het Veiligheidsberaad van dinsdag 6 april 2021, waarbij onder andere is gesproken
over de landelijke lijn aangaande de feestdagen in april en mei, de uitbreiding van de Fieldlabs en over toegangstesten.
De leden van het RBT zijn door de GGD uitgebreid bijgepraat over de vaccinatiestrategie en hebben daarnaast
kennisgenomen van de tweede tussentijdse evaluatie Covid-19.
De volgende RBT-vergadering is woensdag 21 april 2021, tenzij eerder noodzakelijk 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 het Regionaal
Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC). Er is één interregionaal ROT.
Deze week heeft er geen ROT plaatsgevonden in verband met Tweede Paasdag.

GGD/GHOR Flevoland
Uitzending “Alles over corona in Flevoland”
“Wat is de stand van zaken rondom het vaccineren? Hoe staat Flevoland ervoor met de corona-aanpak en wat zijn de
laatste feiten en cijfers?” Alles wat u wit weten over Corona in Flevoland komt aan bod tijdens een speciale online
uitzending. Marjan Vluggen plv. Directeur Publieke Gezondheid Flevoland, John van der Zwan, plv. voorzitter
Veiligheidsdirectie Flevoland, Charlie van der Weijden, arts Infectieziektenbestrijding GGD Flevoland en Aldrik Dijkstra,
manager Covid-19 praten u live bij over de laatste stand van zaken. We zoomen hierbij in op het vaccineren en testen,
maar ook de crisis-aanpak komt aan bod. Tijdens de uitzending beantwoorden de experts uw vragen.
Deze live online (interne) uitzending is een samenwerking tussen de Veiligheidsregio Flevoland en GGD Flevoland en
vindt plaats op dinsdag 13 april van 20.00-21.15 uur. Hiervoor heeft u via de mail een uitnodiging ontvangen.
Doelgroep: raadsleden, wethouders en burgemeesters.
Vaccineren
Het European Medicine Agency (EMA) heeft advies gegeven over het vaccin van AstraZeneca. Woensdag oordeelde het
agentschap dat een inenting met het vaccin kan zorgen voor de vorming van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal
bloedplaatjes (trombocytopenie). Het gaat echter om een zeer klein risico en de voordelen van een inenting tegen het
coronavirus wegen op tegen de risico's van de prik, aldus het EMA.
De Gezondheidsraad heeft de minister van VWS inmiddels geadviseerd om door te gaan met het vaccineren van 60plussers met het AstraZeneca-vaccin. Voor andere leeftijdsgroepen adviseert de raad om een van de andere vaccins te
gebruiken. We merken bij ons call-centre dat er veel telefoontjes binnenkomen met vragen hierover. De
publieksinformatie over AstraZeneca wordt vanuit VWS aangestuurd.
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De voorbereidingen voor het vaccineren van grotere aantallen doelgroepen in Flevoland gaat onverminderd door. Zowel
in Dronten als in Zeewolde worden vaccinatielocaties gerealiseerd. De ingebruikname van deze locaties is afhankelijk van
de levering van de vaccins.
Actuele cijfers rondom corona in Flevoland
Op ons regionale dashboard treft u de laatste cijfers aan: https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-coronauitgebreid/

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 kerkdiensten op Urk overheerste. In de media verschenen artikelen over de "verrassend rustige"
kerkdiensten tijdens het paasweekend. Op social media waren er tientallen berichten over vermeende groepsimmuniteit
op Urk. Hiernaast was er veel aandacht voor het landelijke vaccinatiebeleid. Vele mensen geven aan de vaccinatie
aanpak onduidelijk te vinden en vragen zich daarbij af wanneer zij (en hun familieleden) in aanmerking komen voor een
vaccinatie.
Het RAC heeft afgelopen week communicatiemiddelen gedeeld over:
 Pilots toegang tot evenementen
 Feestdagen en corona
 Thuisquarantaine
 Ramadan
 Sneltesten
 Update van de toolkit avondklok
 Toolkit basisregels

Bevolkingszorg
De avondklok is van 21.00 naar 22.00 uur gegaan met de intrede van de zomertijd. Omdat er verder geen
bijzonderheden zijn kan de handhaving de dagelijkse routine blijven volgen. Op 13 april a.s. vindt er weer een
persconferentie plaats. Afhankelijk van de epidemiologische situatie heeft het kabinet mogelijke versoepelingen van de
maatregelen aangekondigd. Bij het wijzigen van de maatregelen worden de medewerkers extra geactiveerd om burgers
te helpen de nieuwe maatregelen na te leven.
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