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Corona-virus

Geachte mevrouw, heer,
De GGD Zuid-Holland Zuid (hierna: GGD), onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd (hierna: DG&J), is
al meerdere weken bezig met het treffen van voorbereidingen op het coronavirus. Gezien de actualiteit
rondom het Coronavirus informeren wij u middels deze raadsinformatiebrief over de laatste stand van zaken
binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ).
Rol GGD en situatie in Nederland
In Nederland zijn inmiddels besmettingen van het nieuwe coronavirus geconstateerd. De GGD in de
betreffende regio's brengen nauwkeurig in kaart met wie de patiënten contact hebben gehad en zullen alle
contacten monitoren om zo een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. In Nederland en dus ook
in de regio Zuid-Holland Zuid, werken artsen, laboratoria en GGD’en samen om uitbraken van infectieziekten
te bestrijden. In deze video van het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/videos-downloads) krijgt
u antwoord op vier vragen over de rol van de GGD bij het nieuwe coronavirus.
Informatie gericht op evenementen en scholen
Het nieuwe coronavirus roept vragen op bij organisatoren en bezoekers van evenementen, bij ouders,
scholen en andere organisaties zoals kinderdagverblijven of BSO’s. Voor zowel (sport)evenementen als
scholen/kinderdagverblijven geldt als advies vanuit de GGD, veiligheidsregio en RIVM dat er op dit moment
geen extra maatregelen getroffen hoeven te worden. Er is op dit moment geen reden om (sport)
evenementen af te lasten en/of kinderen niet naar school en kinderopvang te laten gaan.
Volgens de landelijke richtlijn van het RIVM is thuishouden niet nodig als kinderen geen klachten hebben.
Indien de situatie verandert en er wel aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, dan worden de gemeenten
hier tijdig over geïnformeerd door de GGD. Voor actuele informatie kunt u terecht op de website van de
RIVM.
Situatie in het buitenland
Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor een aantal landen. Actuele
informatie over reisadviezen kunt u vinden op: www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.
Situatie gemeente
Op 2 maart verscheen een artikel in het AD over een Papendrechtse scholiere die getest zou worden op het
virus. Bij navraag bleek het te gaan om een vader. De uitslag van de test is negatief.
Overigens worden personen die op het virus worden getest niet bekend gemaakt. Pas wanneer sprake is
van een vastgestelde besmetting dan wordt de burgemeester hierover geïnformeerd.
Maatregelen gemeente
De GGD heeft, in samenwerking met de VRZHZ, een basisadvies vertrekt aan gemeenten over hoe de
gemeente als werkgever om kan gaan met het Coronavirus. Het advies is in lijn met het algemene advies
van het RIVM:
• Was uw handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd
belangrijk om deze op te volgen.
In overleg met de arbo-arts worden aanvullende maatregelen getroffen, waaronder:
- Schoonmaken met desinfecteren schoonmaakmiddelen van werkplekken en koffiezetapparaten;
- Extra schoonmaak van trapleuningen, deurklinken, liftknopjes en kopieerapparaten etc.;
- Beschikbaarheid desinfecterende handgel en doekjes.
Raadvergadering
Ten aanzien van de raadsvergadering van donderdag aanstaande worden de volgende maatregelen
getroffen. Voorafgaand en na afloop van de raadsvergadering worden microfoons en tafels extra
schoongemaakt met desinfecterend middel. Er zullen ook middelen beschikbaar zijn tijdens de
raadsvergadering zoals desinfecterende handgels en doekjes.
Actualiseren gemeentelijk continuïteitsplan
De komende twee weken werken de gemeenten in Zuid-Holland Zuid aan het actualiseren de lokale
continuïteitsplannen. In het continuïteitsplan worden de kritische processen van de gemeenten
geïnventariseerd en er wordt nagedacht over noodzakelijke maatregelen om deze kritische processen
operationeel te houden tijdens een periode van personeelstekort.
Interne communicatie
Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed geïnformeerd zijn en weten waar zij terecht kunnen
met eventuele vragen. Medewerkers worden de komende periode via berichten op SID op de hoogte
gehouden over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus.
Meer informatie
Voor meer informatie, veel gestelde vragen en actuele informatie verwijst de GGD u naar de website van het
RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of u kunt bellen naar het landelijk publieksinformatienummer
0800 – 1351.
Mocht er voor de gemeente relevante aanvullende informatie zijn, dan wordt u hierover tussentijds
geïnformeerd.
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