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 24 juni 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).
Deze week vond er geen RBT plaats in Flevoland. Het volgende overleg staat gepland op 1 juli.

(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), GHOR, politie, brandweer, het Regionaal
Actiecentrum Crisiscommunicatie en met name ook de GGD’s in onze verzorgingsgebieden. Er is één
interregionaal ROT.
Het ROT werkt met de volgende doelstellingen:
• Minimaliseren van de maatschappelijke impact
• Uitwerken van verschillende scenario’s
In de vergadering van 18 juni is besloten dat het ROT vanaf 2 juli tweewekelijks bijeen komt. Het ROT van 18
juni stond in het teken van scenario denken en vooruitkijken. Ook is de communicatiestrategie voor de
komende periode besproken. Strategie is voor de komende tijd: houd 1,5 afstand. Verder wordt er gewerkt aan
een toetsingskader voor evenementen na 1 september met behulp van alle disciplines. Ook afschaling is
onderwerp van gesprek in het ROT. Vanuit de verschillende kolommen wordt gedacht aan een
projectgroep/multidisciplinair platform.

GGD/GHOR Flevoland
Uitkomsten enquête 3e ronde RIVM-GGD onderzoek: welzijn en leefstijl tijdens de coronacrisis
Uit de 3de peiling van het RIVM-GGD onderzoek blijkt dat Flevolanders hun leven hoger waarderen dan in het
begin van de coronacrisis. In de 1ste peiling was het gemiddelde rapportcijfer een 6,9, bij deze 3de peiling een
7,3. De levensstijl wordt gezonder: de Flevolanders eten minder ongezond en bewegen weer wat meer.
Het gevoel van dreiging van het coronavirus neemt af. Minder Flevolanders ervaren angst en somberheid dan
in de beginfase van de corona epidemie. Zo neemt het percentage Flevolanders dat aangeeft angstiger te zijn in
vergelijking met voor de coronacrisis het meeste af, van 40% (1e meting) naar 21% (3e meting).

De complete en uitgebreide infographic met de resultaten van het Flevolandse coronaonderzoek is hier te
bekijken.
Laboratorium Wageningen University meldt twee vals positieve testen Flevoland
Vorige week vrijdag kreeg GGD Flevoland het bericht van Wageningen University & Research dat één van hun
testapparaten van het laboratorium gevestigd in Lelystad een storing had. Hierdoor is bij vijftien mensen ten
onrechte het coronavirus vastgesteld. Twee mensen komen uit Flevoland.
GGD Flevoland heeft direct met deze twee mensen uit onze regio contact opgenomen om hen hierover te
informeren. Ook hun contacten die bij het bron- en contactonderzoek als mogelijk 'risicovol' zijn aangemerkt,
hebben we geïnformeerd. Alle getroffen maatregelen die in eerste instantie nodig waren, zijn ingetrokken.
Lees hier het bericht van WUR.
Voorbereidingen teststraat Emmeloord in volle gang
Momenteel is de GGD druk bezig met het installeren van een derde teststraat in Flevoland. Er zijn al
testlocaties operationeel waarvan één al geruime tijd in Lelystad en sinds 2 juni in Almere. Beide teststraten
zijn ondergebracht bij de Brandweer. GGD/GHOR Flevoland wil graag de inwoners die zich laten testen omdat
zij milde klachten hebben, zo goed mogelijk faciliteren. Daartoe richten we in Emmeloord, in de
brandweerkazerne gevestigd aan de Nijverheidstraat 34, een teststraat in. Naar verwachting is deze locatie
vanaf maandag 29 juni gereed. Hier kunnen bewoners in de omgeving van de gemeente Noordoostpolder en
Urk terecht voor het afnemen van een test nadat zij een afspraak hebben gemaakt bij de landelijke
afsprakenlijn.
Momenteel is de capaciteit van de reeds bestaande in teststraten ruim voldoende. We verwachten dan ook
geen grote toeloop van mensen die getest willen worden op deze nieuwe locatie. Echter om onze
dienstverlening ten aanzien van de Flevolanders goed gestand te doen in deze bijzondere tijden menen we dat
dit een goede invulling hiervan is. Afhankelijk van het aanbod, de hoeveelheid afspraken voor een test, passen
we de openingstijden flexibel aan.

Stand van zaken COVID-centra Flevoland
Er zijn op dit moment geen patiënten meer die in het COVID-Centrum in Emmeloord gespecialiseerde zorg
verleend krijgen. Dat betekent dat de laatste patiënt is ontslagen en er geen corona-patiënten meer verblijven
in het Doktor Jansencentrum. Deze faciliteit blijft wel open maar wordt nu op stand-by gezet. Zodra de vraag
daartoe aanleiding geeft is dit COVID-centrum weer operationeel. De locaties in Lelystad en Almere waren al
eerder gesloten.
Lees ook het bericht van Omroep Flevoland
Actueel dashboard ontwikkeling corona in Flevoland
https://www.eengezonderflevoland.nl/cijfers/covid-19-corona/

Bevolkingszorg
De inrichting van de stafsectie Bevolkingszorg gaat steeds meer richting een waakvlamorganisatie. We zijn bij
knelpunten beschikbaar voor de gemeenten binnen Flevoland en Gooi en Vechtstreek. We zien dat het aantal
knelpunten steeds minder wordt en de inzet vanuit de stafsectie steeds minder nodig is.
De voornaamste inzet vanuit Bevolkingszorg ligt nog altijd in de deelname aan het Informatie en
Adviescentrum (IAC) waar we de multidisciplinaire en/of regionale vragen vanuit gemeenten beantwoorden.
Ook hier zien we een daling in het aantal vragen.
Dit alles is uiteraard wel in afwachting van de landelijke maatregelen en/of versoepelingen die deze week
aangekondigd zullen worden. Daarna kunnen we inventariseren wat de consequenties daarvan zijn voor de
stafsectie Bevolkingszorg, het IAC en de lokale gemeenten.

Politie
Het algemene beeld vanuit de politie-eenheden is dat het binnen het publieke domein in relatie tot de COVID19 gerelateerde meldingen rustig is. De maatschappelijk onrust in relatie tot COVID-19 neemt echter toe. Dit is
waarneembaar in de actiebereidheid vanuit de maatschappij tegen de COVID-19 maatregelen alsmede het
sentiment op social media.
Men houdt zich over het algemeen nog goed aan de coronamaatregelen, echter lijkt de 1,5 meter-maatregel
steeds wat meer los te worden gelaten.
Nu de verschillende beperkende maatregelen steeds meer worden losgelaten, zien we ook dat het
incidentenbeeld weer normaliseert naar de aantallen van voor de corona-crisis. Zo neemt het aantal
woninginbraken -na een aanzienlijke afname tijdens COVID-19- sinds ongeveer 4 weken weer toe.

Brandweer
De continuïteit binnen de brandweer is goed op orde en het ziekteverzuim is nog steeds laag. Naar aanleiding
van de versoepelingen vanaf 1 juli wordt het interne stappenplan opnieuw bekeken en waar mogelijk ook
versoepeld. Met inachtneming van de 1,5 meter regel.

Defensie
Vanuit defensie is er op dit moment geen actieve coronagerelateerde inzet van personeel in Flevoland. Er lopen
ook geen aanvragen hiervoor.

Crisiscommunicatie
Het Regionaal Actiecentrum Communicatie (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
• Naar aanleiding van de persconferentie van 24 juni sturen we benodigde kernboodschappen en
communicatiemiddelen vanuit Landelijk door naar alle gemeenten.
• Een ander aandachtspunt de komende periode is de groeiende weerstand tegen de maatregelen en de
tijdelijke noodwet. Het RAC roept de gemeenten op om via hun burgemeesters aan betekenisgeving te
doen. Het belangrijkste hierbij is om het belang van het houden aan de maatregelen uit te leggen, en op te
roepen polarisatie te sussen.
• Zomerperiode: het RAC stelt een plan van aanpak op waarmee gemeenten aan de slag kunnen. We roepen
gemeenten o.a. op het gesprek aan te gaan met bijvoorbeeld inwoners en organisaties, in plaats van alleen
te zenden. Uit onderzoek van de rijksoverheid blijkt dat de inwoners op dit moment minder behoefte
hebben aan informatie over corona. Communicatie over maatregelen alleen waar nodig. Focus blijft het
behouden van vertrouwen in de overheid, zodat maatregelen opgevolgd blijven worden.
• In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is door het NKC (Nationaal Kernteam
Crisiscommunicatie) een representatief onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder met als
onderwerp COVID-19.. Bekijk de flitspeiling op deze website

