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Geachte raadsleden,
INLEIDING
Met deze raadsinformatiebrief informeer ik u graag over de stand van zaken van de vaccinatielocatie
in Albrandswaard.
Stand van zaken vaccinatie Coronavirus
Landelijk is het vaccineren gestart voor medewerkers van de acute zorg en medewerkers van
verpleeghuizen. Op dit moment worden medewerkers van overige zorginstellingen, bewoners
verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in een instelling gevaccineerd. Deze
vaccinatie vindt plaats op centrale GGD locaties (in onze regio is dat Rotterdam Airport), in
ziekenhuizen en in zorginstellingen. Onlangs is besloten dat de groep 85+ versneld kan worden
gevaccineerd op de centrale GGD locatie of op locatie Nissewaard, die in week 7 voorlopig als enige
gemeentelijke locatie open gaat. Naar verwachting zal -zo snel als mogelijk is, afhankelijk van de
beschikbaarheid van vaccins- daarna worden gestart met de groep mobiele en niet mobiele
thuiswonenden 60+’ers, de inwoners van 18-60 jaar met medische indicatie en vanaf het tweede
kwartaal de inwoners van 18-60 jaar zonder medische indicatie.
Vaccinatielocatie in de gemeente
In de Veiligheidsregio is afgesproken dat alle gemeenten in de regio zorgdragen voor één geschikte
priklocatie. Deze locatie moet voldoen aan specifieke eisen, zoals bereikbaarheid, toegankelijkheid,
centrale ligging, voldoende vaccinatievolume, flexibiliteit en beschikbaarheid tot in ieder geval eind
augustus met uitloop naar half oktober. Door de veelheid van eisen en benodigde middelen is er
sprake van één locatie per gemeente, met uitzondering van de grote steden. Met name ook door de
beschikbaarheid van een arts op locatie, de moeilijkheid rond het vervoer en kwetsbaarheid van het
vaccin. Het is de bedoeling dat vaccineren moet kunnen plaatsvinden op 7 dagen per week en het
uitgangspunt is om uiterlijk eind februari a.s. in ieder geval minimaal 4 priklijnen per locatie gereed te
hebben. De leiding van deze operatie ligt in handen van de GGD en de gemeente is hierin faciliterend.
In Albrandswaard hebben we een aantal mogelijkheden verkend en uiteindelijk is besloten tot het
plaatsen van een zogenaamde Alutent op de parkeerplaats vóór het huidige gemeentehuis aan de
Hofhoek, mede gezien de goede bereikbaarheid. De voorgestelde locatie is vandaag door de
GGD/GHOR goedgekeurd. Een interne werkgroep binnen de gemeente werkt nauw samen met de
GGD om de tent neer te zetten en in te richten. Er wordt daarbij hulp ingeschakeld van lokale
ondernemers. Tevens zorgen wij voor het leveren van personeel zoals een locatiemanager, EHBO,
catering, schoonmaak, beveiliging, parkeerwacht en hosts. De planning is om eind februari de locatie
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gereed te hebben. Of we dan ook open kunnen gaan, is vooral afhankelijk van de beschikbaarheid
van vaccins.
Communicatie
Nu de locatie is goedgekeurd door de GGD, worden omwonenden morgenochtend per brief
geïnformeerd. Nadat de omwonenden zijn geïnformeerd, gaat een persbericht uit dat er binnen de
gemeente Albrandswaard een vaccinatielocatie wordt gerealiseerd. Zodra de vaccins er zijn en de
locatie kan draaien, zal dit opnieuw worden gecommuniceerd.
Veel mensen bieden hun hulp aan, zoals om te helpen prikken. Mensen die hulp aanbieden kunnen
zich melden via een centraal punt. Op de lokale website is deze link geplaatst zodat de bemensing
centraal geregeld kan worden. Ook bij het gemeentelijk callcenter komen meerdere telefoontjes
binnen over de vaccinatiecampagne. Bij het KCC is een Q&A beschikbaar.
De burger is zelf verantwoordelijk voor het vervoer naar de priklocatie. Burgers met een indicatie
kunnen gebruik maken van het WMO-vervoer en AutoMaatje is beschikbaar voor inwoners (met en
zonder indicatie). Daarvoor geldt een aantal richtlijnen die wij in de communicatie meenemen.
Kosten
De kosten die worden gemaakt om de priklocatie te realiseren, worden vergoed door de Rijksoverheid.
Ik ga ervanuit u met het bovenstaande voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
de burgemeester van de gemeente Albrandswaard,

drs. Jolanda de Witte

