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PERSCONFERENTIE
CORONAVIRUS 2 FEBRUARI:
LOCKDOWN DUURT LANGER
Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het
langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen
snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker
en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe
besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de
komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg.
Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten. Wel
gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Daarnaast
mogen consumenten vooraf geplaatste bestellingen, op vooraf afgesproken
tijden, ophalen bij de winkel.

Lees de tekst van de persconferentie in eenvoudige taal. [1]
Lees welke maatregelen gelden in een kort overzicht. [2]
Scholen en kinderopvang
Vanaf maandag 8 februari gaan de basisscholen, de kinderdagopvang en het
speciaal (basis)onderwijs weer volledig open [3]. Het is daarbij essentieel dat
scholen, kinderopvang en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten
zo veel mogelijk te beperken. Medewerkers van de kinderopvang kunnen op
korte termijn met prioriteit getest worden. Dat was al, en blijft zo, voor
medewerkers in het onderwijs. Op korte termijn wordt gestart met een proef
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met sneltesten bij basisschoolleraren. De ministeries van OCW en SZW
komen op zeer korte termijn met aanvullende richtlijnen om de
verspreidingsrisico's op basisscholen en kinderopvanglocaties verder te
beperken. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten, omdat dit tot extra
contacten en besmettingen zou kunnen leiden.
De middelbare scholen blijven dicht tot in ieder geval 1 maart, dus tot na de
voorjaarsvakantie. De school blijft open voor onder andere examenleerlingen
en leerlingen in een kwetsbare positie. [4] Het RIVM heeft nieuwe richtlijnen
opgesteld om de verspreidingsrisico’s verder te verkleinen, zodat scholen
straks verantwoord kunnen heropenen. Om te zien wat dat betekent op een
hele school, mogen vanaf volgende week op enkele scholen meer leerlingen
naar school. Scholen die al meedoen aan de proef met sneltesten kunnen ook
hieraan meedoen.
Bestellen en afhalen
Niet-essentiële winkels blijven voorlopig gesloten. Toch wil het kabinet
consumenten en ondernemers tegemoet komen met een kleine aanpassing
om de lockdown iets draaglijker te maken. Daarom maakt het kabinet per 10
februari bestellen en afhalen bij niet-essentiële winkels mogelijk. Klanten
bestellen minimaal 4 uur van tevoren hun producten (online of telefonisch) en
halen dit op afspraak af bij de winkel. Daarbij blijven natuurlijk de basisregels
gelden zoals de 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij
klachten. Bekijk de regels voor bestellen en afhalen. [5]
Avondklok
De avondklok [6] geldt tot en met 10 februari 04:30 uur. Het kabinet vraagt het
OMT om advies over de huidige situatie van het coronavirus en het pakket
van maatregelen. Op basis van dat advies wil het kabinet begin volgende
week opnieuw de balans opmaken.
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Routekaart
De routekaart met coronamaatregelen [7] heeft een update gehad. Het kabinet
zal deze bijgewerkte routekaart gebruiken bij de toekomstige besluitvorming
over versoepelen of aanscherpen van maatregelen. Het kabinet wil met de
routekaart helder maken welke maatregelen nodig zijn als besmettingen en
druk op de zorg toenemen, en ziekenhuisopnames toenemen, en aan welke
maatregelen we kunnen denken als versoepelingen in zicht komen. Belangrijk
is daarbij is dat het versoepelen van maatregelen stapsgewijs en behoedzaam
verloopt, terwijl het invoeren van nieuwe maatregelen snel moet gaan. De
inhoud van de routekaart zal regelmatig moeten worden aangepast aan de
meest recente kennis over het virus en het effect van maatregelen.
Op 23 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen vanaf 2 maart nodig
zijn.
Blijf thuis, werk thuis en ontmoet zo min mogelijk anderen
Het doel van de lockdown is om zo min mogelijk contacten te hebben. Want
hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Blijf daarom zo veel mogelijk
thuis en ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld boodschappen, (medische)
zorg voor jezelf, voor anderen of voor dieren, een frisse neus en onderwijs of
werk als dat echt niet thuis kan. Houd contact met anderen via de telefoon of
videobellen. Als je toch bezoek ontvangt, adviseert het kabinet dringend om
per dag maximaal één gast van 13 jaar of ouder te ontvangen. Ga ook niet
vaker dan één keer per dag ergens op bezoek.
In principe werkt iedereen volledig thuis. Alleen mensen die essentieel zijn
voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen
uitvoeren, mogen naar het werk komen. Dat betekent: een buschauffeur gaat
naar zijn werk, een kantoormedewerker werkt volledig thuis. De huidige
situatie in Nederland is zeer zorgelijk. Houd daarom bestaande afspraken over
naar het werk komen opnieuw tegen het licht. Naar het werk komen om
collega’s of klanten te zien, kan nu even niet. Werkgevers moeten ervoor
zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook daadwerkelijk doen.
Werknemers die gevraagd worden naar het werk te komen terwijl dat niet
nodig is, kunnen daar het gesprek over aangaan met hun werkgever.
Deze maatregelen helpen om de virusverspreiding tegen te gaan. Maar
minder mensen ontmoeten is natuurlijk zwaar, voor iedereen. Let daarom
extra op mensen om je heen, zeker op mensen die ziek zijn, eenzaam zijn of
psychische klachten hebben.
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NIEUWE MINISTERIËLE
REGELING EN KAMERBRIEF
In verband met verlenging van het maatregelenpakket, het mogelijk maken van
ophalen van bestelde artikelen bij winkels, het vereisen van een negatieve
antigeentestuitslag voor reizigers uit Europees Nederland naar de BES en
enkele andere wijzigingen is er een nieuwe ministeriële regeling gemaakt.

Klik hier om deze regeling ite downloaden.

[8]

En klik hier om de kamerbrief van minister De Jonge met de stand van zaken
COVID-19 te openen.

[9]
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STAND VAN ZAKEN
VACCINEREN EN
VACCINATIELOCATIES
Tot en met 2 februari heeft de GGD NOG ruim 10.000 mensen gevaccineerd in
Apeldoorn. Dit zijn zorgmedewerkers en 90+ en 85+-ers.

Deze week zijn alle regio’s door het ministerie VWS gevraagd per direct het
aantal afspraken te verdrievoudigen. Er is niet meer vaccin beschikbaar, maar
er wordt anders omgegaan met het beschikbare vaccin in ons land. De
redenen hiervoor zijn:
minder verspilling van vaccins door GGD’s (2% ipv 5%)
instellingsartsen prikken niet 185.000 (zoals geschat) maar 140.000
bewoners van verpleeghuizen.
Catshuis overleg afgelopen vrijdag: Minister wil scherper aan de wind
varen tav voorraad: geen 50% maar 1 week op voorraad
GGD NOG realiseert de gevraagde opschaling door de locaties Apeldoorn en
Doetinchem door maximaal op te schalen (wat mogelijk is voor gezien de
doelgroep) en tijdelijk de openingstijden voor deze locaties te verruimen:
08.00 – 22.00 uur (t/m 14 februari). Dit leidt ertoe dat in week 5 en 6 alle 85+
ers gevaccineerd (1e prik) zijn. En dat de 80+-ers twee weken eerder worden
uitgenodigd voor vaccinatie.
Vaccinatielocaties
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Doordat nu steeds meer vaccin ter beschikking komt en de vaccinatiestrategie
is aangepast, speelt de GGD in op groei van het aantal vaccinaties in de
komende periode. Naar verwachting kan de GGD in de loop van februari
200.000 vaccinaties per week gaan verrichten. De komende maanden zal het
aantal vaccinacties oplopen tot vele honderdduizenden per week. De GGD
NOG bereidt zich hier op voor, onder andere door het aantal
vaccinatielocaties uit te breiden. Onderstaand een overzicht van de planning.
Afstemming hierover tussen de GGD NOG en de betreffende gemeenten
verloopt soepel en zorgvuldig.
Januari:
Apeldoorn
Februari:
Apeldoorn (verder opschalen)
Doetinchem
Harderwijk
Maart, aanvullend locaties open in:
Zutphen
Oost-Gelre (Lichtenvoorde)
Vanaf april, aanvullend locaties open in:
Heerde
Berkelland (Borculo)
Mensen kunnen zich hierdoor dichtbij huis laten vaccineren. Om fijnmazigheid
in de regio te bevorderen wordt landelijk ook onderzocht wat de
mogelijkheden zijn van inzet mobiele vaccinatie-units. Daarnaast zijn
'doorleveren' en 'terhandstelling' ook opties voor het bereiken van
fijnmazigheid in uitgestrekte regio’s. Hier volgen nog richtlijnen voor.
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INFORMATIE DATADIEFSTAL
GGD
Naar aanleiding van de datadiefstal bij de GGD is een lijst met vragen en
antwoorden gepubliceerd op de website van de GGD GHOR. Deze lijst kan
gebruikt worden bij communicatie met inwoners over dit onderwerp.

Op de website van de GGD GHOR is meer informatie over de datadiefstal te
vinden.

[10]

Voor vragen over de datadiefstal is er een speciaal nummer: 085-1308226. Dit
nummer is 7 dagen per week bereikbaar, van 09:00 tot 21:00.
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SITUATIESCHETS IN DE REGIO
De situatieschets COVID-19 regio Noord- en Oost-Gelderland van 2 februari
2021 laat het volgende zien:

Het aantal besmettingen is de afgelopen week flink gedaald (-30%);
Dit kan verklaard worden door de daling van het aantal afgenomen tests
(-27%);
Het percentage positieve tests is licht gedaald;
In de care sector lijkt het aantal besmettingen, na een daling, te
stabiliseren;
Afgelopen drie weken heeft GGD NOG ruim 8000 vaccinaties
toegediend;
De komende weken gaat dit aantal fors toenemen;
Naast de vaccinatielocatie in Apeldoorn opent deze week ook een
locatie in Doetinchem.
Ondanks de dalende besmettingscijfers blijft het belangrijk dat de maatregelen
goed worden nageleefd. Door de verspreiding van nieuwe, besmettelijker
virusvarianten kan het aantal besmettingen weer snel oplopen.
Op de website van de GGD NOG is de volledige situatieschets te bekijken.

[11]

De cijfers over het aantal besmettingen in de regio en per gemeente die in de
laatste situatieschets staan, komen uit Oriris/RIVM. Deze cijfers kunnen iets
afwijken van de cijfers die we gewend zijn uit ons eigen dashboard te halen,
dat gebaseerd is op data uit HP-Zone. De verschillen zijn acceptabel, en de
genoemde cijfers zullen gecorrigeerd worden, zodra weer data uit HP-zone
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verkregen kan worden.
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OPSCHALING ZORGHOTELS
IN REGIO
Het regionaal opschalingsplan tijdelijke zorgcapaciteit (augustus 2020) voorziet
in opschaling van het aantal extra beschikbare bedden voor VNOG. Op 15
januari volgde een opdracht van de GGD GHOR Nederland aan DPG om de
maximale opschaling te realiseren. Voor de VNOG betekent dit 112 beschikbare
bedden met personeel.

Op moment zijn in het zorghotel in Gaanderen 32 bedden en in het zorghotel
Apeldoorn 32 bedden beschikbaar. Daarnaast is per 1 februari 2021 het
Zorghotel Ermelo geopend. Hier zijn 24 bedden beschikbaar. Per 1 maart
2021 opent ook De Klimop Harderwijk met 20 beschikbare bedden. Hiermee
voldoen we in onze regio aan de gevraagde maximale opschaling. In de
Taskforce Zorgcontinuïteit worden benodigde afspraken gemaakt ten aanzien
van de zorghotels.
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DASHBOARD
CORONACIJFERS GGD NOG
Helaas moet de GGD NOG opnieuw melden dat het dashboard met de
coronacijfers van GGD Noord- en Oost-Gelderland sinds 29 januari geen nieuwe
data heeft gekregen. Het blijkt opnieuw niet mogelijk om essentiële gegevens uit
het systeem (HPZone) te exporteren, waardoor de GGD NOG niet in staat is het
dashboard te presenteren zoals dat tot nu toe is gedaan. In overleg met de
koepelorganisatie GGD GHOR NL wordt gezocht naar oplossingen. Samen met
de afdeling ICT wordt hieraan hard gewerkt. De hoop is dat nog deze week een
oplossing volgt.

Voor de meest actuele cijfers over de virusverspeiding in de regio en/of uw
gemeente verwijzen wij naar het Coronadashboard van de Rijksoverheid. [12]
Wij hopen op uw begrip.
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UMCG VERPLICHTE
QUARANTAINE LOCATIE
Coronapatiënten die een gevaar vormen voor hun omgeving, kunnen in het
uiterste geval met een rechterlijke machtiging gedwongen worden opgenomen.
Omdat het UMCG op de locatie Beatrixoord de faciliteiten heeft voor gedwongen
opnames van TBC-patiënten, heeft het ministerie van VWS hen gevraagd om
indien nodig coronapatiënten in gedwongen isolatie te plaatsen. Tijdens de hele
coronacrisis is dit tot nu toe nog niet voorgekomen. Gelukkig, want het is echt
een uiterst redmiddel dat niet lichtvaardig ingezet moet worden: uiteindelijk
moet de rechter er over beslissen.

In de Staatscourant

[13]is

gisteren het formele besluit hiertoe van minister

Hugo de Jonge van VWS terug te lezen. Deze bekendmaking heeft tot enige
misverstanden in de media en op sociale media geleid. Deze nemen we graag
weg.
Kan iedereen zomaar gedwongen opgenomen worden?
Nee. Het gaat om coronapatiënten die een gevaar vormen voor hun omgeving
en gedwongen opname is een laatste middel dat kan worden ingezet, met als
doel om de maatschappij te beschermen.
Wanneer is er eventueel sprake van gedwongen opname?
Als er bij lokale instanties zorgen zijn over een besmet persoon, dan wordt dat
gemeld bij de GGD. De GGD-arts adviseert de voorzitter Veiligheidsregio, die
de maatregel tot gedwongen isolatie kan opleggen, na overleg met de Officier
van Justitie. Vervolgens wordt deze maatregel nog getoetst door de civiele
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rechter. Kortom, een zeer strikte procedure waarvan niet lichtvaardig gebruik
kan worden gemaakt. Gedurende de gehele coronacrisis is in Nederland een
dergelijke gedwongen opname nog niet noodzakelijk geweest. Het UMCG
speelt geen rol in dit beslissingsproces.
Waarom verschijnt nu dit besluit in de Staatscourant?
UMCG Beatrixoord is op dit moment de enige aangewezen locatie waar
coronapatiënten gedwongen kunnen worden opgenomen. Dit is al langer
bekend bij alle betrokken partijen, maar nu heeft VWS de afspraken officieel
bekrachtigd, vandaar de melding in de Staatscourant.
Worden er bedden opgeofferd voor andere coronapatiënten?
Nee. Mocht een besmette coronapatiënt gedwongen worden opgenomen
omdat hij een te groot gevaar voor de omgeving is, dan gebeurt dat in isolatie
op een beveiligde kamer van de TBC-afdeling van het UMCG in Beatrixoord.
Dit is niet van invloed op de zorg voor coronapatiënten in het UMCG of in
andere ziekenhuizen.
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SNEEUW EN IJS IN DE
LOCKDOWN
Komende week wordt er sneeuw en ijs verwacht. Met wie mag je sneeuwballen
gooien of schaatsen? Onderstaande vragen en antwoorden helpen bij het
beantwoorden van vragen van inwoners hierover. Want ook als je wilt genieten
van een pak sneeuw of een mooie laag ijs, blijft de oproep om zo min mogelijk
mensen te ontmoeten. Het doel van de lockdown is immers om het aantal
ontmoetingen zo veel mogelijk te beperken. Zo kunnen we besmettingen met
het coronavirus tegengaan.

Onder de huidige regels mag je naar buiten met mensen van je eigen
huishouden, of in je eentje met één iemand van buiten je eigen huishouden.
Dat betekent dat je sneeuwballen mag gooien met je eigen huishouden, of
mag gaan schaatsen met één vriend of vriendin, dus in een groepje van twee
mensen. Houd afstand van anderen en voorkom groepsvorming. Als het te
druk wordt, ga dan weg.
De andere regels van de lockdown blijven natuurlijk ook gewoon gelden.
Vragen & Antwoorden
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Mogen er toertochten op het ijs komen?
Sportwedstrijden en andere evenementen zijn verboden. Toertochten of
andere schaatswedstrijden zijn dus niet toegestaan. Je kunt natuurlijk wel
zelfstandig schaatsen, maar er mag geen tocht, wedstrijd of ander evenement
georganiseerd worden.
Mag er buiten koek en zopie zijn?
Afhaal bij horeca is mogelijk. Daarbij is het belangrijk dat iedereen 1,5 meter
afstand houdt van anderen. Het mag niet te druk worden bij de afhaalplek. Ter
plekke iets eten of drinken is daarom niet toegestaan. En banken of tafels bij
de afhaalplek zijn ook niet toegestaan.
Of je ergens een koek en zopie mag opzetten, hangt af van de lokale regels.
Maar ook hiervoor geldt dat je in verband met het coronavirus alleen eten en
drinken mag laten afhalen, en geen terras mag opbouwen.
Mag er buiten op schaatsbanen worden geschaatst?
Ja. Schaatsen is een buitensport en dat is nog toegestaan. Je mag schaatsen
met je eigen huishouden of samen met maximaal één volwassene van buiten
je eigen huishouden. Dat mag alleen als je anderhalve meter afstand houdt
onderling.
Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen of in de sneeuw
spelen. Zij hoeven daarbij niet verplicht afstand te houden.
Natuurlijk is het niet de bedoeling dat er teveel mensen op een ijsbaan
samenkomen. Beheerders van ijsbanen dienen hier, samen met lokale
autoriteiten, zorg voor te dragen. Ziet u dat het druk is, ga dan weg.
Sportkantines en kleedkamers zijn gesloten. Publiek bij de schaatsbaan is niet
toegestaan, net als bij alle andere sporten.
Mag je met meerdere schaatsen of sleeën of anderszins winterpret
beleven?
Schaatsen, sleeën, wandelen of anderszins genieten van het winterweer is
toegestaan met je eigen huishouden of met maximaal één persoon van buiten
je eigen huishouden.
Houd afstand van mensen van buiten je eigen huishouden, ook als je geniet
van sneeuw of ijs. Zo houden we de kans op besmettingen zo klein mogelijk.
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Als het te druk wordt op bepaalde plaatsen, zoals op een parkeerplaats of
rondom een koffie-afhaalpunt, ga dan weg.
Als het echt te druk wordt, kan de burgemeester maatregelen nemen.
Geldt er een bepaald advies tav buitenvertier met het oog op de
komende kou?
Ook in de kou kan het coronavirus overspringen. Houd dus afstand, ga weg
als het druk is en voorkom groepsvorming.
Het is belangrijk dat we door winterpret niet de druk op de zorg verhogen. Ben
je niet helemaal zeker van de kwaliteit van het ijs, blijf dan thuis. Dat geldt ook
voor gladheid op de weg.
Ga niet helemaal alleen het ijs op.
Houd met het plannen van een schaatstocht rekening met een tijdige
terugkeer in verband met de avondklok.
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CORONAZWERFAFVAL
Sinds de uitbraak van het coronavirus is een nieuwe stroom zwerfafval
ontstaan: wegwerpmondkapjes en -handschoenen. We hebben in toenemende
mate met dit corona-zwerfafval te maken, dat op straat en in de natuur
terechtkomt. Nu mensen op steeds meer plekken mondkapjes dragen, wordt het
steeds belangrijker dat ze die netjes weggooien. Met de campagne
#mondkapjegeenzwerfkapje roepen Nederland Schoon en de Plastic Soup
Foundation alle Nederlanders op om hun corona-gerelateerde afval in de
afvalbak (bij het restafval) te gooien. Iedereen kan meedoen.

Nederland Schoon heeft samen met Plastic Soup Foundation een nieuw
pictogram en een aantal communicatiematerialen ontwikkeld om mensen erop
te attenderen corona-afval in de (juiste) afvalbak te gooien. Wil je in jouw
gemeenten, bedrijf of instantie ook aandacht vragen voor corona zwerfafval
door middel van posters, sticker voor afvalbakken, online banners en
animatie? In de webshop van Nederland Schoon [14] vind je verschillende
materialen met dit corona-afvalpictogram, waarmee je (kosteloos) in je eigen
omgeving aan de slag kunt. In het kennisdocument

[15]staan

tips hoe je

correct weggooigedrag kunt stimuleren – inclusief 5 praktische tips voor het
plaatsen van afvalbakken.
Voor meer inspiratie, kijk ook eens bij het Belgische Mooimakers, die ook
corona-afval gerelateerde materialen beschikbaar hebben gemaakt: een
pictogram met weggooi instructie en social media post.
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[16]

IFV RAPPORT
VEILIGHEIDSREGIO'S IN DE
CORONACRISIS
De afgelopen maanden heeft het IFV een aantal rapporten opgeleverd over de
aanpak van de coronacrisis door onder andere gemeenten, veiligheidsregio's en
de GGD/GHOR. Dat is via de methode van 'snelle kennismobilisatie' gegaan.

Zakelijke crisisorganisatie versus relationele onderstroom
In de verschillende veiligheidsregio's zijn en worden ook evaluaties gehouden,
deels om de eigen aanpak te evalueren, deels als manier van de voorzitter
van de veiligheidsregio om verantwoording af te leggen aan de gemeenten in
de betreffende regio. Kenmerkend van deze onderzoeken is dat er
voornamelijk wordt ingezoomd op feitelijke processen, afspraken en de
effecten hiervan op de crisisbeheersing.
Het interactieve rapport Veiligheidsregio's in de coronacrisis laat juist de
onderliggende processen, interacties, dilemma's en conflicten in de
samenwerking (de zogenoemde 'onderstroom') binnen en tussen de
veiligheidsregio's en hun partners (c.q. gemeenten, GGD, politie en Defensie
e.a.) zien. Het rapport geeft een overzicht van leerpunten en succesfactoren
maar ook lessen voor de toekomst.
"Ik was prettig verrast dat we over de onderstromen gingen praten. We
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zouden wel vaker dergelijke sessies kunnen organiseren waarbij juist ruimte is
voor reflectie."
Inzicht in deze specifieke relationele processen zijn van toegevoegde waarde
tijdens de huidige coronacrisis maar biedt ook leerpunten voor toekomstige
langdurige en bovenregionale crises, bijvoorbeeld op het gebied van
gezondheid, klimaat of cyber.
Download het interactieve rapport Veiligheidsregio's in de coronacrisis
Klik hier voor de presentatie

[18]
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[17]

COMMUNICATIE-INZET VAN
DE (RIJKS)OVERHEID TIJDENS
CORONACRISIS
Interesse om meer te lezen over de communicatie-inzet van de (Rijks)overheid
over de coronacrisis? In de laatste Kamerbrief staan zes pagina's opgenomen
met toelichting over de inrichting en de aanpak van de communicatie over het
coronabeleid. Het NKC met zijn vele samenwerkingspartners, de
uitgangspunten, de campagnes, specifieke doelgroepen en thema's als
avondklok, quarantaine en vaccinatie: alles komt voorbij.

Je vindt de communicatie-informatie gebundeld vanaf pagina 91 in deze PDF:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/02/stand-vanzakenbrief-covid-19

[19]

Ondertussen wordt ook de laatste hand gelegd aan de derde Handreiking
Corona Communicatie, waarin de lessen en aandachtspunten voor coronacommunicatie worden gebundeld, inclusief inspirerende voorbeelden uit het
land. In de loop van de maand wordt deze handreiking verspreid.
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INFORMATIE IN MEERDERE
TALEN
Informatie over Coronavaccinatie is beschikbaar in diverse talen.

De vertalingen zijn te vinden op:
https://www.government.nl/documents/leaflets/2021/01/19/getting-vaccinatedagainst-covid-19-in-the-netherlands

[20]

In 26 vertalingen informatie over handen wassen.
Informatie op Steffie legt corona eenvoudig uit
meerdere talen.
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[21]

[22]is

nu ook beschikbaar in

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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