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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 woensdag 3 maart 2021.  
   

Regionaal beleidsteam Flevoland (RBT) 
 
In het RBT Flevoland is teruggeblikt op het Veiligheidsberaad van maandag 1 maart 2021, waarbij onder andere is 
gesproken over het organiseren van veilige verkiezingen en de huidige maatregelen, waarbij we in een lastige situatie 
zitten en enerzijds gepleit wordt voor meer versoepelingen en anderzijds het aantal besmettingen en de verspreiding van 
het virus weer toeneemt.   
 
Daarnaast is er een terugkoppeling geweest van het Fieldlab Evenement Almere City FC – SC Cambuur, dat op zondag 28 
februari 2021 heeft plaatsgevonden in Almere. Ook is er aandacht geweest voor de aankomende Fieldlab evenementen 
die op 13 maart (dancefestival) en 14 maart (popfestival) plaatsvinden op het terrein van Walibi in Biddinghuizen. 
  
Het RBT heeft stilgestaan bij de huidige situatie met besmettingen en de pilot grootschalig testen die tot 21 maart 
plaatsvindt in Dronten. Tevens is er stilgestaan bij de vaccinatiestrategie (zie bij “stand van zaken vaccinaties” hieronder). 
  
Verder is uitgebreid gesproken over de nijpende situatie van (horeca)ondernemers en afgesproken dit via de voorzitter 
in het Veiligheidsberaad opnieuw onder de aandacht te brengen van het kabinet. 
Tot slot heeft het RBT kennisgenomen van zowel de landelijke als de regionale bevindingen uit het memo 
gedragsonderzoek RIVM. 
  
De volgende RBT-vergadering is woensdag 10 maart 2021. 
 

(Inter)Regionaal Operationeel Team (ROT) 
 
Het ROT in Gooi en Vechtstreek en Flevoland zorgt voor dagelijkse afstemming tussen alle partijen die bij de aanpak van 
de crisis betrokken zijn: gemeenten (Bevolkingszorg), GGD/GHOR, politie, brandweer, defensie en het Regionaal 
Actiecentrum Crisiscommunicatie (RAC). Er is één interregionaal ROT. 
 

In het ROT van 1 maart is gesproken over: 

 Fieldlabs  

 Nalevingskader  

 Handreiking Openbare manifestaties versie voorjaar 2021 

 Afwegingskader demonstratievrijheid 

 Nafase/nazorg  

 Vaccinatiestrategie  

 Evenementen en events   

 Zwarte scenario 

 Maatschappelijke onrust: Uitwerking thema corona ten behoeve van Handreiking maatschappelijke onrust 
 

GGD/GHOR Flevoland 
 
Stand van zaken vaccinaties 
GGD Flevoland voert haar vaccinatieopdracht uit conform de vaccinatiestrategie van de rijksoverheid. De strategie is 
gericht op het voorkomen en verminderen van (ernstige) ziekte en sterfte als gevolg van COVID-19. De overheid geeft in 
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de uitvoering van het vaccinatieprogramma prioriteit aan kwetsbare groepen. Op het moment van dit schrijven (4 maart) 
is de vaccinatie door de GGD van de volgende doelgroepen gaande: 
inwoners in de leeftijd van 80+ (die zich mobiel kunnen bewegen), medewerkers verpleeghuizen en kleinschalige 
woonvormen, medewerkers gehandicaptenzorg en medewerkers wijkzorg. 
 
Vanaf komende maand gaat de GGD de (mobiele) inwoners in de navolgende leeftijdscategorieën vaccineren: 75 - 80, 
daarna 70 - 75 en vervolgens 65 – 70. Ook worden de medewerkers in de WMO en PGB gevaccineerd. 
Doelgroepen die door de GGD worden gevaccineerd, krijgen een uitnodiging van het RIVM. Daarnaast krijgen ook 
huisartsen, ziekenhuizen en zorginstellingen vaccinatieopdrachten vanuit de overheid.  
 
Flevoland heeft op dit moment drie vaccinatielocaties: Emmeloord (Dokter Jansencentrum): max 4 lijnen, Lelystad 
(Schroefstraat): max 4 lijnen en Almere (Sporthal, Almere Haven): max 12 lijnen. Het tempo van vaccineren is afhankelijk 
van de toestroom van vaccins vanuit de landelijke voorraad naar Flevoland. Er zijn nu nog niet voldoende vaccins om 
overal tegelijk (en met alle lijnen) open te zijn. Daarom verschilt het per week welke vaccinatielocatie open is en op 
welke dagen we de vaccins zetten. Het streven is om iedereen zoveel mogelijk op dezelfde locatie de 1e en 2e prik te 
geven. Echter door wijzigingen in afspraken van mensen of beschikbaarheid van de vaccins, kan het voorkomen dat 
iemand op twee verschillende locaties geprikt wordt. De verwachting is dat het aantal vaccins dat beschikbaar komt voor 
Flevoland de komende periode gaat stijgen. 
 
Totaal aantal vaccinaties gezet bij GGD Flevoland (tot maandag 1 maart 2021): 21.004 
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Stand van zaken testen 
Het aantal positieve testen gemeten per 100.00 inwoners ligt momenteel op 106. 7 % van de geteste personen is 
positief. Het aantal uitgevoerde testen daalt terwijl het aantal besmettingen lijkt toe te nemen. De trend van 
teruglopende testen zien we al langer. De teststraten in Emmeloord, Lelystad en Almere merken dat in de afspraken die 
worden gemaakt. Die lopen terug. Belangrijk hierbij is wel om te vermelden dat de pilot ‘Grootschalig testen’ in Dronten 
aan de gang is. Daar wordt juist opgeroepen om ook zonder klachten een test te doen, binnen een afgebakende periode 
van zes weken. De testbereidheid neemt af, dit beeld zien we ook landelijk. Volwassenen en 85 plussers testen naar 
verhouding vaker positief.  
 
Meer informatie 
Voor een uitgebreid overzicht van de data rondom testen en de ontwikkeling van het coronavirus in Flevoland, kijkt u op 
ons regionale dashboard: https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/cijfers-coronavirus 
 
Stand van zaken Bron- en contactonderzoek (BCO) 
De belangrijkste bron voor besmettingen blijft de thuissituatie en het bezoek in de thuissituatie. Daarna volgt de 
werksituatie. De capaciteit van het BCO is op orde en wordt volledig uitgevoerd. 
 

Crisiscommunicatie 
 
Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie (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.  
  
Actueel beeld 
Er waren veel reacties op de protestactie en een eventuele opening van de horeca. Veel mensen zijn voor het openen 
van de horeca. Hiernaast was er aandacht voor '1 jaar corona'.  
  
Het RAC heeft afgelopen week informatie gedeeld over: 
-              Landelijke omgevingsanalyses (NKC en VWS) 
-              Handreiking communicatie aanpak coronavirus  
-              Communicatiemiddelen uitoefenen contactberoepen  
-              Communicatiemiddelen ‘winkelen op afstand’ 
-              Q&A’s winkelen op afspraak  
-              Lijn landelijke woordvoering acties horeca  
-              Resultaten onderzoek gedragsregels RIVM 
-              Communicatiemiddelen scholen weer open  
  
Gedragsverandering in het kader van de nalevingsstrategie is een blijvend aandachtspunt in de gesprekken met de 
gemeenten en de GGD. Voor crisiscommunicatie worden diverse scenario’s bekeken en voorbereid.  
Ook vindt overleg plaats met de gemeenten over maatschappelijke issues en met de GGD’s over vaccineren. 
  

Bevolkingszorg 
 
Sinds deze week mogen niet essentiële winkels op afspraak open, net als kappers en andere contactberoepen. Voor de 
handhavers een flinke klus om erop toe te zien of iedereen zich aan de afspraken houdt.  

https://www.ggdflevoland.nl/Professionals/cijfers-coronavirus

