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LOCKDOWN OM CONTACTEN
TOT EEN MINIMUM TE
BEPERKEN
Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken
zien we een snelle toename in het aantal besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag.
Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En
dat heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen reguliere
behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Helaas is de bron van een
besmetting niet altijd te herleiden. Maar wat wel duidelijk is: hoe meer
contacten, hoe meer besmettingen. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten
we ingrijpen en onze contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat
Nederland vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de
strengste lockdown tot nu toe.

Overzicht van maatregelen
Met ingang van dinsdag 15 december tenminste tot en met 19 januari:
Buiten: een groep van maximaal 2 personen of een huishouden.
Thuis: ontvang maximaal 2 personen van 13 jaar of ouder per dag.
Aantal locaties sluiten:
Winkels [1] (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen).
Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s,
seksinrichtingen.
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Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc.
Dierenparken, pretparken, etc.
?Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s,
wellness, etc.
Restaurants en café’s
Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn
gesloten.
Verder:
Dringend advies om thuis te werken.
Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten.
Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen
wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen.
Boek tenminste tot medio maart geen reizen naar het buitenland en ga
ook niet naar het buitenland.
Alleen (para)medische contactberoepe [2]n zijn toegestaan.
Onderwijs en kinderopvang:
Van 16 december tot en met tenminste 17 januari bieden
onderwijsinstellingen voornamelijk onderwijs op afstand.
In het voortgezet onderwijs kan praktijkonderwijs, lessen voor
examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het
(voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden.
In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden
afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk.
In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden
voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten.
De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode
gesloten.
Kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebbe [3]n, kunnen wel
naar de basisschool of naar de kinderopvang en buitenschoolse opvang.
Uitzonderingen:
Op 24, 25 en 26 december mag je thuis 3 mensen van 13 jaar of ouder
ontvangen.
De zorg moet zoveel toegankelijk blijven. Uitvoerders van
(para)medische beroepen mogen doorwerken.
Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, drogisterijen,
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apotheken, opticiens, audiciens, winkels voor reparatie en onderhoud
mogen openblijven. Doe-het-zelfzaken mogen een afhaalfunctie
inrichten.
Servicepunten voor het ontvangen en versturen van pakketten mogen
open blijven
Locaties voor zakelijke dienstverlening (banken, hypotheekverstrekking,
makelaars) blijven open. Het loket van de gemeente, de rechtbank en
andere overheidslocaties blijven ook open.
Boeken afhalen bij bibliotheken blijft mogelijk.
Buurthuizen blijven open voor dienstverlening aan kwetsbare mensen.
Topsporters in de topsportcompetities

[4]mogen

trainen en wedstrijden

spelen.
Meer informatie en middelen
Bekijk het volledige nieuwsbericht
taal

[6]op

[5]en

het nieuwsbericht in eenvoudige

Rijksoverheid.nl.

De maatregelen zijn ook samengevat in een factsheet [7] en
beeldsamenvatting

[8](eenvoudige

taal). De factsheet in verschillende

talen (Engels, Duits, Frans, Spaans, Pools, Turks, Bulgaars, Arabisch
en Chinees) is ook te downloaden via Rijksoverheid.nl [9].
De toespraak en persconferenties over het coronavirus zijn in
verschilende talen (zoals het Arabisch-Syrisch, Berbers, Engels, Farsi,
Marokkaans-Arabisch, Pools, Tigrinya of Turks) terug te zien via
de website van GlobalTalk [10].
Pharos [11] heeft een overzicht gemaakt van begrijpelijke informatie over
het coronavirus in verschillende talen, zoals het het Arabisch, Chinees,
Engels, Farsi, Frans, Papiaments, Pools, Somalisch, Spaans, Tigrinya
en Turks.
Oranje reisadvies voor alle landen van de wereld
Vanaf vandaag geldt een oranje reisadvies voor alle landen in de wereld. Dat
betekent dat ook Aruba, Bonaire en Sint Maarten en de Canarische Eilanden
op oranje zijn gezet.
Bij de strenge lockdown die nu is ingesteld, past het advies om niet te reizen
tenzij strikt noodzakelijk, ongeacht de gezondheidssituatie in andere landen.
Kijk voor meer informatie op https://www.nederlandwereldwijd.nl/ [12]
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STIJGING
BESMETTINGSCIJFERS IN
NOORD- EN OOSTGELDERLAND ZEER
VERONTRUSTEND
In de afgelopen week is het aantal coronabesmettingen dat GGD Noord- en
Oost-Gelderland heeft geregistreerd opnieuw fors gestegen (+51%). De
situatie in onze regio is hiermee zeer zorgelijk en verontrustend. In heel
Nederland geldt dat de besmettingscijfers toenemen. Met name in onze regio
is de toename relatief groot. Ook zijn er in de afgelopen week flink meer
mensen getest en is het percentage positieve tests gestegen. Het bron- en
contactonderzoek is hierdoor noodgedwongen afgeschaald. Dat is een zeer
onwenselijke situatie, die niet bijdraagt aan het terugdringen van het
coronavirus. Dit situatiebeeld is vanavond besproken in het wekelijks coronaoverleg met de 22 VNOG burgemeesters.
Situatie zorghotels
De zorghotels op de Noord-Veluwe, in de Achterhoek en in Apeldoorn kampen
met grote capaciteitsproblemen en personeelstekorten. Vandaag is de hulp
van het Rode Kruis en de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
(VNOG) ingeschakeld om op korte termijn ondersteuning te bieden. Ook zijn
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vandaag de eerste patiënten overgebracht naar andere regio’s.
Winkels
De 22 burgemeesters staan achter de duidelijkheid omtrent de winkels die het
kabinet vandaag heeft gegeven. De maatregelen zijn noodzakelijk om het
aantal contacten te beperken. VNOG voorzitter Ton Heerts: “De situatie in de
zorg en de forse stijging van het aantal besmettingen maakt dat ik iedereen
dringend verzoek om zich aan de geldende maatregelen te houden en niet de
randen op te zoeken. Het zijn stevige tijden voor ons allemaal.”
Jaarwisseling
Tot slot hebben de burgemeesters gesproken over de komende jaarwisseling.
Niet overal mag carbid geschoten worden. Dat verschilt per gemeente. Heerts:
“Laten we er samen voor zorgen dat deze lockdown zo kort mogelijk duurt.
Daarom is ten aanzien van carbidschieten namens 22 VNOG burgemeesters
de dringende oproep: sla een jaar over!”
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OPEN EN GESLOTEN
WINKELS TIJDENS DE
LOCKDOWN
De detailhandel is gesloten. Een aantal winkels is daarvan uitgezonderd.

locaties voor zakelijke en financiële dienstverlening;
levensmiddelenwinkels (eten en drinken);
warenmarkten voor levensmiddelen;
apotheken;
drogisterijen;
dierenspeciaalzaken;
audiciens en opticiens;
tankstations;
winkels voor zorg- en welzijnshulpmiddelen;
wasserijen en stomerijen;
groothandels (business to business);
winkels buiten voor kerstbomen- en bloemenverkoop.
Levensmiddelenwinkels, drogisterijen en dierenspeciaalzaken
Sommige levensmiddelenwinkels, drogisterijen en dierenspeciaalzaken
verkopen ook andere producten. Voor die winkels geldt dat het filiaal alleen
open mag als hoofdzakelijk (meer dan 70% omzet vóór de lockdown van 15
december 2020) de volgende artikelen worden verkocht:
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levensmiddelen: eten en drinken;
drogisterijartikelen: zelfhulpgeneesmiddelen, persoonlijke
verzorgingsartikelen (exclusief cosmetica en parfums) en
schoonmaakmiddelen;
diervoeding- en benodigdheden.
Het is niet toegestaan om het non-foodassortiment uit te breiden.
Functies bij winkels die open mogen blijven
servicepunten voor het ontvangen en verzenden van brieven en
postpakketten;
locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen en
(motor)voertuigen.
Afhaal en bezorging
Winkels die moeten sluiten, mogen ook geen afhaalfunctie inrichten. Wel
mogen zij hun producten bezorgen.
Afhalen is wel toegestaan bij:
doe-het-zelf-zaken, maar alleen op bestelling of reservering;
bibliotheken;
winkels voor diervoeding van hobbymatig gehouden
landbouwhuisdieren;
eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops.
Toelichting op specifieke situaties
Buitenverkoop
Buitenverkoop is alleen toegestaan voor vergunningplichtige (week)markten
en voor kerstbomen- en bloemenverkoop. Op een (week)markt mogen alleen
kramen voor levensmiddelen (eten en drinken) staan. Een oliebollenkraam
verkoopt eten en mag bijvoorbeeld ook open blijven.
Doe-het-zelf-winkels
Denk bij aan doe-het-zelfwinkels aan winkels die voornamelijk gereedschap,
hang- en sluitwerk, verf- en verfwaren verkopen, zoals bouwmarkten. Deze
winkels zijn alleen open voor het afhalen van bestellingen. Reden voor deze
uitzondering is dat ze producten verkopen die noodzakelijk zijn voor
reparatiewerkzaamheden in en aan het huis.
Tuincentra
Tuincentra zijn gesloten. Alleen verkoop van kerstbomen- en bloemenverkoop
buiten is wel toegestaan.
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Tabakswinkels
Tabakswaren zijn geen levensmiddelen, maar genotsmiddelen. Tabak en
sigarenwinkels zijn daarom gesloten. Servicepunten voor pakketten en post
mogen geen andere producten verkopen, ook geen tabakswaren.
Meubelwinkels
Winkels die meubels, keukens, badkamers en andere benodigdheden voor
het interieur verkopen zijn gesloten. Indien noodzakelijk is het mogelijk om
thuis advies te krijgen hierover onder voorwaarden van bezoek thuis (afstand
houden en max 2 personen per bezoek per dag).
Servicepunten voor pakketten en brieven
De verwachting is dat veel meer online besteld wordt. Om de drukte bij
ophaal- en retourpunten te spreiden, kunnen servicepunten voor pakketten en
brieven open blijven. Andere functies van een winkel mogen niet open. Een
boekhandel mag bijvoorbeeld alleen open als servicepunt voor de pakketten
en niet om tijdschriften en boeken te verkopen. Pakketjes die nog bij winkels
liggen (en niet aangeboden zijn bij de postaanbieder), kunnen door de
winkelier zelf bezorgd worden.
Locaties voor reparatie en onderhoud van consumentenartikelen
Locaties als fietsenzaken, autogarages, schoenmakers, sleutelmakers,
locaties voor reparaties aan telefoons en alle andere locaties die reparatie en
onderhoud verlenen van consumentenartikelen kunnen open blijven. Verkoop
van artikelen is niet toegestaan.
Regels voor corona en contactberoepen
Lees de regels die voor contactberoepen gelden [13] (zoals de kapper en
schoonheidsspecialist).
Regels voor winkeliers
Lees de regels die voor eigenaren van winkels gelden op de pagina Corona
en de regels voor winkeliers [14].
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VACCINEREN
Er zijn veel vragen over vaccineren. Achter de schermen is de GGD inmiddels
druk bezig met de voorbereidingen.

Er is een projectleider vaccinatie Covid-19 aangetrokken en conform de
landelijke afspraken kan er in onze regio in januari gestart worden met het
vaccineren van het personeel in de langdurige zorg.
De communicatiecampagne hiervoor wordt binnenkort landelijk opgestart.
Deze richt zich in eerste instantie op de (werkgevers van) het langdurig
zorgpersoneel.
In de Taskforce Zorgcontinuiteit is afgesproken dat de communicatieadviseurs
van de 11 grootste zorgaaanbieders deze week (digitaal) bij elkaar komen.
Doel van deze bijeenkomst is om tips met elkaar te delen ten aanzien van het
vergroten van de vaccinatiebereidheid onder het zorgpersoneel.
De GGD NOG houdt gemeenten op de hoogte via de website [15] en in de
RACC updates.
Publieksinformatie over vaccinaties is te vinden op de website van de
Rijksoverheid: www.coronavaccinatie.nl [16]
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OPENINGSTIJDEN
TESTSLOCATIES TIJDENS DE
FEESTDAGEN
De afgelopen weken is het aantal besmettingen enorm toegenomen. Het virus is
nog allerminst onder controle. En hoe graag we alle medewerkers, die zich
iedere dag weer inzetten, meer hadden willen ontzien tijdens de feestdagen, de
harde realiteit is: het virus rust niet.

Daarom zijn, in het belang van de publieke gezondheid, de GGD’en tijdens de
feestdagen open en beschikbaar. Zowel op het vlak van testen als BCO.
Sterker nog: juist rond/tijdens de feestdagen is het van belang om mensen
snel duidelijkheid en handelingsperspectief te geven. Ondanks de harde
lockdown zullen mensen zich toch verplaatsen en familie bezoeken. Om een
nóg hogere piek aan besmettingen na de feestdagen te voorkomen, is het van
groot belang dat mensen snel getest kunnen worden en BCO heel snel na de
positieve uitslag opgestart wordt. Dit betekent dat we de reguliere
openingstijden ook tijdens de feestdagen zullen handhaven voor callcenters,
testlocaties en BCO.
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VOLLE INZET OP CAMPAGNE
‘AANDACHT VOOR ELKAAR’
Het coronavirus vraagt veel van de maatschappij en van de mentale
weerbaarheid van alle Nederlanders. Zeker nu Nederland weer in lockdown is en
de feestdagen voor de deur staan, proberen veel mensen daarom nu extra naar
elkaar om te zien. Door heel het land ontstaan acties waarbij mensen elkaar
helpen met klusjes, op afstand contact leggen met mensen die eenzaam zijn of
gewoonweg iets aardigs voor elkaar doen.

Het kabinet wil dat soort initiatieven extra ondersteunen. Met de campagne
‘Aandacht voor elkaar’ biedt het kabinet een platform voor bijzondere verhalen
van mensen die door corona of door de coronamaatregelen zijn geraakt, en
voor de inspirerende initiatieven die door het hele land zijn ontstaan.
Kijk voor meer informatie over deze campagne op de website van de
Rijksoverheid.

[17]
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SITUATIEBEELD IN ONZE
REGIO
In dit artikel staat de situatieschets van 15 december 2020 van onze regio.

Deze situatieschets is openbaar en wordt geplaatst op de website van de
GGD. [18]
We zien:
In de afgelopen week is het aantal besmettingen dat GGD NOG heeft
geregistreerd opnieuw fors gestegen (+51%).
De situatie in de regio NOG is hiermee zeer zorgelijk.
In heel Nederland geldt dat de besmettingscijfers toenemen. In de regio
NOG is de toename relatief groot.
Ook zijn er in de afgelopen week flink meer mensen getest en is het
percentage positieve tests gestegen.
In de care sector is ook het aantal besmettingen toegenomen en zijn er
grote zorgen over de personele bezetting
De maatregelen die vanaf 15 december gelden in het kader van de
lockdown zijn noodzakelijk om het aantal besmettingen te laten
afnemen.
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TOOLKIT
COMMUNICATIEMIDDELEN
VUURWERKVERBOD
Deze jaarwisseling is er een tijdelijk verbod op het verkopen, vervoeren, bezitten
en afsteken van consumentenvuurwerk. Hiermee willen we voorkomen dat de
druk op de zorg en hulpverleners te hoog wordt.

Klein vuurwerk (F1), zoals sterretjes, Bengaals vuur en fonteinen, mag wel.
Om mensen te herinneren aan het vuurwerkverbod en te zorgen dat jongeren
(en hun ouders) het kleine vuurwerk veilig afsteken hebben de ministeries van
Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid een toolkit
ontwikkeld. De toolkit bevat posters en social media content voor Instagram,
Facebook en WhatsApp en kan worden gebruikt voor communicatie via de
eigen kanalen. De toolkit staat op rijksoverheid.nl en kan worden gedownload
via deze (Wetransfer) link. [19] Voor meer informatie kijk op
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk [20].
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TOEZICHT EN HANDHAVING
VAN CORONA MAATREGELEN
MET INGANG VAN 1
DECEMBER ONDER DE WET
TIJDELIJKE MAATREGELEN
In de volgende regeling (van 23 november 2020) wordt het optreden van de
BOA’s (deels) geregeld: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-202062314.html [21]
Deze wijziging in de domeinlijsten betreft alleen de opsporingsbevoegdheid
van BOA’s.
Het ministerie van VWS heeft op 14-12-2020 een aanwijzingsbesluit voor
toezichthouders voor het bestuursrechtelijk toezicht (op grond van artikel 64a
Wpg) gepubliceerd. Dit besluit betreft de aanwijzing van politie en de
gemeentelijke toezichthouder. Het besluit treedt op 15-12-2020 in werking en
is te vinden via: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66366.htm
[22]

In het aanwijzingsbesluit worden zowel de politie als de gemeentelijk
ambtenaren die binnen gemeenten belast zijn met het nalevingstoezicht,
aangewezen als toezichthouders ex artikel 64a van de Twm. Het ministerie
van de Defensie en de Kmar hebben aangegeven dat de Kmar reeds over
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voldoende bevoegdheden beschikt en de Kmar wordt daarom niet
aangewezen als toezichthouder. Er vindt nog een onderzoek plaats of het
wenselijk is om ook andere ambtenaren aan te wijzen als toezichthouder ex
artikel 64aTwm. Hierover zal ook afstemming plaatsvinden met andere
ministeries.
De toezichthouders in dienst van een gemeente die niet beëdigd zijn als
buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) mogen op grond van het
bovenbedoelde aanwijzingsbesluit niet optreden als een boa.
Uit de memorie van toelichting van de TVM valt namelijk op te maken dat via
een aanvulling van de bijlage bij de 'Regeling domeinlijsten buitengewoon
opsporingsambtenaar' boa's belast ' blijven' met de opsporing van strafbare
feiten uit hoofdstuk Va van de wet.
Zie de regeling van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 23-11-2020.
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Het Regionaal Actiecentrum Crisiscommunicatie Corona VNOG (RACC) is tijdens de coronacrisis het informatie- en communicatieknooppunt voor de 22 VNOG
gemeenten op het gebied van pers- en publiekscommunicatie. Het RACC maakt onderdeel uit van de crisisstructuur van de VNOG. Het RACC is bereikbaar via
racc@vnog.nl [23].
In RACC Update vinden medewerkers van de 22 VNOG gemeenten en GGD NOG de laatste stand van zaken rondom de regionale (communicatie)aanpak van het
coronavirus.

Deze PDF is automatisch gegenereerd op: raccvnog.ccreader.nl [24]
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