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Uw referentie Onderwerp Landelijke maatregelen Corona
Uw brief van

Beste bestuurder,

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de
maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De
maatregelen zijn:

• Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of
koorts. Mijdt sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast.
Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters,
sportclubs en sportwedstrijden.

• Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de
werktijden te spreiden.

• Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde
weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen
wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

• Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u
gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw
werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

• Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in
plaats van grootschalige colleges.

Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang
blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder
internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste
risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen
groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die
verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland in ieder geval tot en met 31 maart.

Vanwege de aanscherping van de landelijke maatregelingen heb ik vandaag besloten om
onze Veiligheidsregio op te schalen naar GRIP 4. Met als voornaamste reden het
formaliseren van bevoegdheden om bovenstaande maatregelen uit te voeren. Vanavond is
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het regionaal beleidsteam bij elkaar gekomen met hierin nagenoeg alle burgemeesters uit
onze regio en de adviseurs uit de verschillende crisisorganisaties. Tijdens dit overleg
hebben we de maatregelen met elkaar besproken en besloten om gezamenlijk op te
trekken in de uitvoering van bovenstaande maatregelen.

Als voorzitter van onze veiligheidsregio ga ik ervan uit dat iedereen zijn
verantwoordelijkheid neemt om de gezondheid van ons allen te waarborgen. Daar waar
nodig worden beschikbare bevoegdheden ingezet, echter alleen als laatste’ redmiddel.

De komende periode komen wij als regionaal beleidsteam regelmatig bij elkaar om de
situatie te monitoren en knelpunten met elkaar te bespreken. Wekelijks informeren wij de
raden via een gezamenlijke nieuwsbrief, ontwikkeld in samenwerking met de GGD.

Met vriendelijke groet,

Jan Hamming
Voorzitter Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland


