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Matthijs van der Vorm

Per e-mail
Aan de gemeenteraden en de colleges van B&W van de gemeenten

in de regio Hollands Midden.

Geachte Raad en geacht College,

Het coronavirus komt dichterbij nu in naburige regio's patiënten met COVID-19 zijn
vastgesteld. Daarom wil ik u informeren over de stand van zaken in onze regio Hollands
Midden.

Ve ra ntwoo rde I ij khed e n

Het nieuwe coronavirus is aangemerkt als een infectieziekte A. Dit betekent dat de

minister van Volksgezondheid en het RIVM leidend zijn in de aanpak.
Voor een infectieziekte A ben ik als voozitter van de Veiligheidsregio bestuurlijk belast
met het nemen van maatregelen indien zich een patiënt aandient, op instructie van de
minister. Landelijk wordt er binnen het RIVM afgestemd op welke wijze regio's zich
voorbereiden en wat de maatregelen zijn als er sprake is van (meerdere) besmettingen.
De afstemming betreft ook de communicatie.

GGD Hollands Midden voert de bestrijding in de regio uit op basis van de richtlijnen van
het RIVM. De GGD is goed voorbereid. De bestrijding van dit nieuwe coronavirus is in
wezen niet anders dan die van andere infectieziekten. De GGD voert bron- en

contactondezoek 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. Als dat
aan de orde zou komen, is de minister het bevoegd gezag en zal ik als voozitter van de
Veiligheidsregio de maatregelen afkondigen.

Als het virus Hollands Midden bereikt
Er zijn op dit moment (nog) geen patiënten met COVID-19 in Hollands Midden. Maar de
kans daarop is wel reëel. Er worden ook in Hollands Midden personen getest, maar
positieve uitslagen zijn nog niet voorgekomen.

Binnen de GGD is een crisisorganisatie opgestart met betrokken professionals die
tenminste dagelijks de ontwikkelingen bespreekt. lndien er sprake is van een dreigende
situatie of daadwerkelijke besmetting van een persoon in onze regio word ik als
voozitter van de Veiligheidsregio evenals de burgemeester van de betrokken gemeente

onverwijld geïnformeerd en betrokken bij de te nemen maatregelen.

Bezoekadressen
Parmentierweg 49 - 23LG ZV Leiden
Thorbeckelaan 5 - 2805 CA Gouda

Postadres
Postbus 121
2300 AC Leiden

info@ggdhm.nl
www.ggdhm.nl
@ggdhm

De ccD Hollands Midden

is een onderdeel van de

RDoc Hollands Midden



datum 2 maarl2020

onze ref Dir/SdG/108

De maatregelen die genomen worden als er een casus zou worden aangetroffen in

Hollands Midden zijn als volgt samen te vatten:
. Patiënten die worden aangetroffen worden in isolatie geplaatst. Als de ziekte mild

verloopt kan dit in de vorm van thuisisolatie. Bij ernstiger verloop zal de patiënt

worden opgenomen in een van de ziekenhuizen in de regio. Er is altijd sprake

van een passende en sluitende oplossing.
o De GGD voert bron en contactondezoek uit en monitort de contacten van een

patiënt minimaal 14 dagen. Deze contacten krijgen een uitgebreide instructie die

is samen te vatten als "geen quarantaine, wel goede afspraken over monitoring

en melding".
. Voor de inwoners van de regio blijft het algemeen handelingsperspectief gelden:

handen wassen met water en zeep; niezen en hoesten in de elleboog; afwenden

als een ander hoest of niest en gebruik van papieren zakdoekjes.
. Het is niet nodig om extra maatregelen te nemen op werk, scholen,

kinderdagverblijven, sportverenigingen, etc. Volgens de huidige landelijke richtlijn

van het RIVM is het bijvoorbeeld niet nodig om kinderen thuis te houden of
evenementen te schrappen.

Gommunicatie cruciaal
We zien dat er bij de GGD steeds meer vragen binnen komen van zowel burgers als

zorgprofessionals. Om de maatschappelijke onrust te beperken is het van belang om een

eenduidig beleid te hanteren en om de handelingsadviezen te blijven volgen die het RIVM

afgeeft. We zetten ons hier maximaal voor in.

De situatie rondom het nieuwe coronavirus kan daarbij snelveranderen. lnwoners van

onze regio kunnen voor actuele informatie terecht op R|VM.nl (www.rivm.nl) en de site

van de GGD Hollands Midden (www.gqdhm.nl). lk houd u op de hoogte van de

ontwikkelingen in onze regio.

lk hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met

Lenferink,

itter Veiligheidsregio Hollands Midden
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