2 maart 2020
Geachte gemeenteraad,
Via deze brief informeer ik u over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in regio Gooi en
Vechtstreek.
Op het moment van het schrijven van deze brief zijn er nog geen mensen bekend in onze regio die
positief zijn getest op het coronavirus. Wel zijn in de voorbije periode al een aantal inwoners in onze
regio getest en ook vandaag is weer een handvol mensen door de GGD thuis bezocht om getest te
worden. Top op heden is het virus niet aangetroffen, maar dit zal naar verwachting snel veranderen.
GGD Gooi en Vechtstreek volgt de situatie rondom het coronavirus op de voet, dit doet zij samen met
het RIVM en de hulpverleners in de regio.
Verspreiding beperken
De GGD voert bron- en indien nodig contactonderzoek uit om verspreiding tegen te gaan. Bij kleinere
uitbraken is dit een goede methode gebleken. De bestrijding van dit coronavirus is niet anders dan die
van andere infectieziekten. Bij grote aantallen zieken kan de GGD verregaande maatregelen adviseren
aan de voorzitter van de Veiligheidsregio. Te denken valt dan aan het afgelasten van evenementen en
andere grote publieksbijeenkomsten. Daarvan is nu geen sprake.
Gezondheidsklachten
GGD Gooi en Vechtstreek volgt het landelijke advies van het kenniscentrum RIVM en de richtlijnen van
de Rijksoverheid. Er wordt geadviseerd én gecommuniceerd dat mensen met klachten niet naar de
huisarts of het ziekenhuis moeten gaan, maar telefonisch contact opnemen met hun huisarts.
Regionaal informatienummer GGD Gooi en Vechtstreek
De GGD heeft het Crisisplan Publieke Gezondheid geactiveerd. Dit houdt in dat er dagelijks bij elkaar
wordt gekomen en dat acties worden uitgevoerd volgens gemaakte afspraken. Ook is er een call
center ingericht, waar inwoners, zorgpartners, bedrijven en organisaties met hun vragen terecht
kunnen. Dit speciale telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via 0356926400. De eerste dag van het call center zijn ongeveer 200 telefoontjes binnengekomen en
beantwoord. Ook is er een landelijk informatienummer over het coronavirus: 0800-1351
Meer informatie
Zowel op GGD site www.ggdgv.nl, die van de Rijksoverheid, www.rijksoverheid.nl/coronavirus, en van
het RIVM, www.rivm.nl/coronavirus/covid-19, staat de meest actuele informatie over het virus. Daar is
eveneens specifieke informatie te vinden voor scholen, kinderopvang, reizigers, bedrijven en andere
organisaties.
Vragen en antwoorden
Bekijk via deze link de meest gestelde medische vragen en antwoorden over het coronavirus COVID-19
bij het RIVM.
Als u vragen heeft, dan ben ik bereikbaar via R.stumpel@ggdgv.nl
René Stumpel
Arts maatschappij en gezondheid
Directeur Publieke Gezondheid Gooi en Vechtsteek
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