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Informatie over besmetting
Coronavirus in Waalre
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Geachte leden van de gemeenteraad,

Op donderdag 5 maart 2020 zijn wij door de GGD Brabant-Zuidoost geïnformeerd
over het feit dat een inwoner van de gemeente Waalre is besmet met het coronavirus
(COVID-19).Wij hechten er waarde aan u via deze weg te informeren over deze
ontwikkeling en de laatste stand van zaken.

De GGD Brabant-Zuidoost doet contactonderzoek en brengt in kaart met wie deze
patiënt contact heeft gehad, De patiënt zit in thuis-isolatie. Contacten van de patiënt
worden door de GGD benaderd en moeten een keer per dag hun temperatuur
opnemen. Mochten deze contacten klachten krijgen die passen bij het nieuwe
coronavirus, dan worden zij ook in isolatie geplaatst en getest op het nieuwe
coronavirus. Bij klachten moeten zij zich melden bij de GGD.
Aangezien het coronavirus een zogenoemd A-virus betreft, ligt de regie op mogelijke
gevolgbesluiten bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO).
De afgelopen periode heeft de VRBZO zich in nauwe afstemming met het RIVM en de

GGD uitgebreid voorbereid

op mogelijke

besmettingen

in onze regio en de

consequenties daa rvan.

Het RIVM en de GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde
protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en
doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt. Door deze maatregelen
verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.
Onderstaande tekst is publieksinformatie voor inwoners met vragen. Deze informatie
delen wij ook via onze website.
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Wat kunt u zelf doen?
De belangrijkste maatregelen die
coronavirus te voorkomen zijn:

u zelf kunt nemen om verspreiding van het

.

was uw handen regelmatig,

.

van uw elleboog,
gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg,
raak uw neus, mond en gezicht zo min mogelijk aan.

. hoest en nies in de binnenkant
.

Als u klachten heeft
Heeft u koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? En bent u de
afgelopen twee weken in een land of regio geweest met wijdverspreide verspreiding
van het coronavirus? Of heeft u de afgelopen twee weken contact gehad met een
patiënt met het nieuwe coronavirus? Het advies van het RIVM is om in dat geval
telefonisch contact op te nemen met uw huisarts.
Vragen en informatie
- Voor alle vragen en actueel nieuws: kijk op de website van de rijksoverheid
www. rij ksoverheid. nl/co ronavi rus

Heeft u hierna nog een vraag?
- Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800 1351
- Bel de GGD op 0BB 0031 111. De GGD krijgt veel vragen. Om wachttijden te
voorkomen vragen wij u eerst op genoemde websites te kijken of uw vraag hier
beantwoord wordt. Vragen van artsen worden met voorrang beantwoord.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de

de

reta ris,

emeester,

rs. J.W. Brenninkmeijer

drs. J.W.F. Compagne
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