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Ti. Aangepast reisadvies ligt
bij minister en kan uit zodra
akkoord; Woordvoering BZ
is bezig met correctie NOS;
RVD gaat er ook achteraan.

Ti: (Ik ben v 12:40-13:45
niet bereikbaar)

zc8rnrt13/

Ti. Net gepubliceerd door
rivm: nieuwe cijfers: er zijn 2
mensen overleden (leeftijd
82 + 86) (tot dus 3
overleden). 77 nieuwe
patiënten; totaal in NL is nu
265 patiënten wv 144 in
buitenland geweest; wv 131
in noord Italië. Van 47
mensen wordt noci

LO) 0
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Lbb patienren wv i’-14 in
buitenland geweest; wv 131
in noord Italië. Van 47
mensen wordt nog
onderzocht hoe ze aan de
besmetting komen.

Cc

9

Net met VWS en NCTV
gesproken: mccb
aansluitend op iccb
vandaag: om 18 uur (ipv
18:30). Advies om in noord
brabant nieuwe maatregelen
te nemen (welke exact is nu
nog niet duidelijk) wordt
besproken in BAO en iccb.
besluiten zijn formeel v
veiligheidsregio, maar
k?rr1,
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maatregelen:
Landelijk: 1) nog een keer
bedrukken belang handen
wassen etc 2) aanvullend
advies: geen handen
schudden
Voor n-Brabant extra
maatregelen: 1) komende 7
dgn vasthouden aan
maatregel die vrijdag is
ingezet (regime noord Italië
voor iedereen die last heeft)
en 2) zo mogelijk
thuiswerken dan wel
spreiden werktijden
(komende 7 Dgn)
Landelijke lijn blijft
doorgaan evenementen;
handreiking voor
veiligheidsregios voor evt
afzeggen lokale
evenementen/
bijeenkomsten vaststellen in
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evenernenten!
bijeenkomsten vaststellen in
mccb: daarna wordt het
aangereikt aan de VR. VR
stuurt het dan vanavond
schriftelijk rond. (Noord
Brabant weegt dan zelf
evenementen)

d 10 mrt. 0E-

Ti corona:/
beschermingsmiddelen
- in opvolging vh gesprek
min MZ met leveranciers
mond kapjes: er wordt
vandaag een grote lading
(1,2 mln) mond kapjes
geleverd aan de ggd-Ghor

e er.
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geleverd aan de ggd-Ghor
(landelijke koepel ggd-en).
De lading wordt over de 11
ROAZ-regio’s (regionaal
overleg acute zorg)
verdeeld. De ROAZ verdeelt
regionaal over huisartsen,
thuiszorg, ambulancezorg,
ziekenhuizen.

Ti. Corona buitenland: krijg
net van BZ volgende info:
- Italiaanse overheid nam
gisteravond vergaande
maatregelen tegen Corona
virus;
- wordt BZ laatste
check gedaan of deze
maatregelen identiek zijn
aan provincies in het

0
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aan provincies in het
noorden: effectief een ‘lock
down’ zonder vrijheid te
bewegen;
- in dat geval gaat zo
meteen reisadvies ltalie naar
‘rood’ (reizen ontraden); als
er een verschil is met
noorden dan wordt cie
classificatie1oranje’;
- dat wordt ook met
reissector en andere
stakeholders gedeeld.
- Ti. Ik ben niet bij actua ivm
cwizo.

Italië wordt “oranje’

çj 10 rrt.
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Corona: De
veiligheidsregio’s verkennen
of ze een
vertegenwoordiger kunnen
afvaardigen, die namens alle
regio’s met mandaat over
corona-gerelateerde
maatregelen kan beslissen.
Deze vertegenwoordiger
zou dan aanschuiven bij de
mccb over corona. Daarmee
voorkomen we dat na een
mccb besluit nog een ronde
langs de veilig heidsregio’s
gedaan moet worden, Dit
lijkt nctv, (en
ws VWS; wordt gecheckt)
en mij een goed plan. Is dat
akkoord wat jou betreft?
Cc

0



.I vodaforw NL 11:44 71% 1

E:er ih
:o ii mrt. 1L$(f

Ti. De nieuwste
coronacijfers:
- 121 nieuwe patiënten: 1
iemand overleden (68 jaar
met gezondheids
problemen);
totaal nu 503 patiënten; 5
overleden
- toename vnl te verklaren
uit onderzoek in Brabant:
223 pati wonen in Brabant;
66 in Utrecht; 57 in zuid
Holland; 48 in Limburg;
-199 mensen besmet in /via
buitenland; van 92 patiënten
loopt nog onderzoek naar
de bron.
- Verder spreekt min MZ om
15 u zijn Europese collega’s

o)
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Ti aanvullend: voor
landelijke beleid tbv testen
zijn de risico gebieden
uitgebreid van Noord-Italië
naar heel Italië

Excuus: te snel verzonden:
Singapore en macau worden
niet langer gezien als
risicogebied1omdat het
virus daar niet meer op
grote schaal verspreid
wordt.
Dus voor nu gelden de
landen: China (mcl
[-longkong), Italië, Iran en
zuid-Korea als risicolanden
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do 12 mrt. 12

Uit iccb: constatering dat
niet alleen in Brabant maar
ook beperkt (amsterdam,
Rotterdam +maastricht) niet
traceerbare besmettingen
zijn. Daarom landelijk
nieuwe maatregelen nodig.
wel contactonderzoek doen,
om te blijven indammen,
Ma atrgeten:
1) pakket Brabant landelijk,
met aanscherping:
evenementen boven 100
personen landelijk afzeggen
(Brabant is 1000).
Evenementen zijn NIET 0V,

maar wel musea, theater etc
2) oproep aan werkgevers
om werktijd te spreiden en
indien mogelijk thuis te
werken (minder contacten
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indien mogelijk thuis te
werken (minder contacten
en minder vol DV)
3) personeel vitale sectoren
niet naar buitenland laten
gaan
4) er wordt verkend of
mogelijk is om vlucht vanuit
risicogebieden te staken
5) kwetsbare groepen:
beschermen door contact
met mensen die verkouden
zijn te beperken
6) scholen heeft sluiten
geen zin (obv evidentie
China+ waar gaan kinderen
dan heen);
unîversiteiten:model leiden
aanraden of verplichten
wordt punt van gesprek
mccb.
7) ziekenhuizen oproepen
at

0
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mccb.
7) ziekenhuizen oproepen
planbare zorg te
heroverwegen om ruimte te
hebben
8) voorstel governance:
dagelijks lao
(afstemmingsoverleg);
maandag en donderdag
iccb/mccb. Nkc kijkt naar
dagelijks communicatie
moment

i Mess
v 13 mrt. 1 12

0
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Stand corona: (nieuwe
cijfers): 190 nieuwe
patiënten: 5 overleden;
totaal 804 patiënten,
10’overleden (allen oudere
patiënten met
gezondheidsproblemen);

a 14 mrt 5.Oi

Corona: De nieuwste cijfers:
155 nieuw pat: 2 overleden
(ouderen met onderliggend
lijden). Testbeleid is
aangepast: mensen met
milde klachten niet getest
ivm thuisblijf maatregel
overheid (behalve mensen

0
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Ti corona nieuwste cijfers:
176 nieuwe pat; 8 overleden
(leeftijd 59-94 jr); totaal
1135 pat; 20 overleden. 162
in ziekenhuis (geweest).

m ‘I mrt. î/:

Ti belangrijkste punten uit
iccb:
- er wordt gewerkt aan een
afweg in gskader
invliegverbod. (Ligt nu niet
voor; komt later);
- mogelijk ligt reisadvïes van
BZ voor uitreizen in mccb:
inzet bz “hele wereld op
oranje”; advies was tijdens

o
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inzet bz “hele wereld op
oranje”; advies was tijdens
iccb nog niet gereed; vraag
is of dat voor rnccb lukt
(overleg BZ + l&W loopt
nog).
- er wordt gewerkt aan een
inventarisatie wat er nodig
zou zijn voor toepassing
coordinatiewet
uitzonderingstoestanden
(zeg maar de gedeeltelijke
noodtoestand): besluit volgt
later
- modelverordening
Veiligheidsregio’s ligt ter
info voor.
- tijdens iccb toelichting
door EZK 00 econ pakket:
proces daarop is toegelicht
door EZK ivm brief die
binnenkort uitgaat.

0
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Hoor net dat ze er nog NIET
uitzijn tav reisadvies (voor
rnccb);moet op effecten
nog goed bekeken worden.

Cc

‘,:j 1 rflrt, i

- Ik krijg net reactie van vws
): de q&a’s

“groepsimmuniteit” en “in
welke fase zitten we nu”:
zoals je ze in je set hebt
zitten zijn ze goed.
- net in het nieuws dat Ocw
(Slob) eindtoets groep 8 dit
jaar niet doorgaat ivm
belasting leerkrachten.
Schooladvies leerkracht is
leidend

0
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Schooladvies leerkracht is
leïdend
- J heeft een
inleidend stukje gemaakt en
warme woorden, Brengen
we zo naar het torentje

Ik heb het OMT advies
gekregen. Komt richting
torentje. Advies in het kort:1.
Onderzoek doen naar
Covicil9 onder kinderen: 2.
Testbeleid aanpassen 3.
Best practicus triage delen;
3. Beleid huisartsen
aanpassen (nhg werkt uit);
4. Beleid ouderenzorg:
aandacht voor pers.
Beschermingsmiddelen irt
kwtshr cirnpn. Wnrdt nnci

O j:•:::
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ik heb het OMT advies
gekregen. Komt richting
torentje. Advies in het kort:1.
Onderzoek doen naar
Covidl9 onder kinderen: 2.
Testbeleid aanpassen 3.
Best practicus triage delen;
3. Beleid huisartsen
aanpassen (nhg werkt uit);
4. Beleid ouderenzorg:
aandacht voor pers.
Beschermingsmiddelen irt
kwetsbare groep. Wordt nog
uitgewerkt; 5. Registratie
gegevens v opnames (wel
en niet ic); ontslagen uit
ziekenhuis en overleden; 6.
En daarvoor Aanpassing
meldingsplicht

0
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Ti Ocw heeft net nog een
brief gestuurd over niet
doorgaan van de eindtoets,
Krijg je zo ti in TK.

do 1E mrt.

Hoofdlijn iccb:
- KB vorderingswet klaar
voor besluitvorming mccb
(nog niet in werking)
- advies nationaal besluit
om geen bezoek meer in
verpleegtehuizen toe te
staan (wordt voor Mccb nog
gekeken naar mogelijke
wettelijke basis); tbv
communicatie: helder
maken dat dit is voor
gezondheid van de
bewoners

1E beuit ligt voor

r 0 0
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Hoofdlijn iccb:
- KB vorderingswet klaar
voor besluitvorming mccb
(nog niet in werking)
- advies nationaal besluit
om geen bezoek meer in
verpleegtehuizen toe te
staan (wordt voor Mccb nog
gekeken naar mogelijke
wettelijke basis); tbv
communicatie: helder
maken dat dit is voor
gezondheid van de
bewoners
- principe besluit ligt voor
tbv convenant voor BZ ligt
ivm terughalen NL reizigers
uit buitenland (= mci CN);
kst 10 mln; reizigers betalen
zelf kostprijs. BZ moet nog
verder uitwerken (oa ivm
studenten buitenlnd
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studenten buitenland)
- invliegverbod vanuit
Spanje en Oostenrijk ligt
voor
- ti nog geen mccb besluit
over:
- scenario’s grensregio’s:
vws/bz/J&V/ nationale politie
kijken samen naar
mogelijkheden waarbij
grenzen openblijven; maar
negatief effect (hamsteren!
winkelen over grens) tegen
gegaan wordt. Moet nog
brief over naar TK. Wordt
naar gekeken;
- tijdens mccb ws
uitgangspunten en timeline
communicatie campagne
socjal distance maatregelen
+ zelf isolatie

0
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Ti om 14:00 komt BZ met de
aankondiging wat de inzet is
richting (resterende)
gestrande reizigers. Dit is
obv het convenant dat
vorige week mde iccb/Mccb
lag. Gaat over de inspanning
om reizigers die kfem zitten
terug te halen (reiziger
moeten achteraf ook eigen
bijdrage
betalen) .Presentatie is
samen met de
reisorganisaties en de
verzekeraars.
Convenant gaat ook met
een brief ri TK.

0
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Ti. Nu in het nieuws: een
partij van 1,3 mln
mondkapjes die zijn
aangekocht door de NL
overheid in China blijken
kwalitatief niet goed (na 2
testen van TNO). 600.000
waren al verdeeld onder
ziekenhuizen en worden nu
terug gehaald. Meer weet ik
op dit moment niet.

0
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als het nieuws komt. Kunnen
jullie je daarover buigen?

ci i nit. 1:CJ

Uit iccb naar mccb
- brede overeenstemming
tav besluit om maatregelen
te verlengen
- geen eenduidigheid in iccb
over datum voor verlenging:
28-4 of 10-5; tijdens mccb
worden de argumenten
gewisseld tav verschillende
data zodat politiek besloten
kan worden
- ook geen eenduidig besluit
over hoe om te gaan met de
Pasen en meivakantie:
afwegingen komen terug in
mccb: qaan we reizen
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28-4 of 10-5; tijdens mccb
worden de argumenten
gewisseld tav verschillende
data zodat politiek besloten
kan worden
- ook geen eenduidig besluit
over hoe om te gaan met de
Pasen en rneîvakantie:
afwegingen komen terug in
mccb: gaan we reizen
verbieden (via een
aanwijzing) of adviseren niet
te reizen (en aanvullend op
campings ed verplichten
gezamenlijke ruimten te
sluiten)
- tav hulp aan derde landen;
proces ligt ter goedkeuring
voor; donderdag
besluitvorming over verzoek
Montenegro (BZ was nog
niet zover)
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Ti. Hoor net van vws dat het
nieuws is van vorige week
dat nu naar buiten komt.
Hugo en Martin zijn vorige
week geïnformeerd. Gaat
wel om iets minder dan 1,3
mln. Maar nog veel. Wat er
daarna gebeurt is weet ik
nog niet.

Ti. Krijg net door dat de
lading is daarna stopgezet
en nu wordt alles getest
voordat het wordt
uitgedeeld.

0
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Ti. Van iccb naar mccb:
- vluchten vanuit VS wordt
lijn: 1) er is geen omt advies
voor vliegverbod uit VS/NY.
Er is wel maatschappelijke
onrust (cabine personeel +

in NL). 2) Daarom
vroegsignalering (fit-to-fly
verklaring, temp meten)
door vliegmaatschappij
(KLM). Dit past binnen IATA
regels + past bij rol van KLM
als werkgever). (KLM doet
dit sinds gister)3) tijdens
vlucht krijgen passagiers
dringend advies om thuis 2
wkn in quarantaine te gaan
(+ info over NL maatregels).
4) breder kijken naar
vliegverboden ri 10-4: als
huidige aflopen

. 4 — — —
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vliegverboden ri 10-4: als
huidige aflopen
- Pasen/meivakantie:
grensverkeer personen
auto’s met DUI is al 68%
afgenomen (BEL -84%);
bezetting huisjes ed is max
10-15%, lijn wordt: 1) grens
blijft open (goederen!
grenswerkers); 2) alg
oproep tot thuisblijven: ook
in BEL en DUI een
campagne hierop 3) Kmar
gaat ontmoedingsbeleid bij
de grens doen (bv auto met
caravan vragen waar hij
naartoe gaat) 4)
Veiligheidsregio’s hebben
bevoegdheden (cf mccb
besluit vakantieparken +

sluiten wasgelegenheden).
- Caribisch NL/Koninkrijk:




