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Betreft: : RIB update coronavirus

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Tijdens ons reces heb ik u naar aanleiding van de toename van het aantal coronabesmettingen
geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de aanpak van het coronavirus, COVID-19. In de
persconferenties van 18 augustus en 1 september zijn door het kabinet verscherpte aandachtspunten
benoemd. Ook is besloten de discotheken en nachtclubs nog niet te openen en blijft het verbod op
schreeuwen en zingen in groepsverband gelden (bijv. bij demonstraties, sportwedstrijden). De huidige
maatregelen vindt u terug in de factsheet.
BESMETTINGEN ALBRANDSWAARD
De besmettingen in Albrandswaard zijn vanaf eind juli met 26 toegenomen. De toename van het aantal
besmettingen in onze gemeente verloopt vooralsnog geleidelijk in vergelijking tot veel gemeenten in de
regio.
In de regio zien we vanaf half augustus het aantal positieve meldingen weer afnemen en lijkt het aantal
besmettingen nu te stabiliseren. Bij urgente clusters van besmettingen in onze gemeente word ik direct
geïnformeerd door de GGD. Ook word ik geïnformeerd als blijkt dat een toename in de besmettingen
onrust kan veroorzaken of aanvullende maatregelen nodig zijn. Op dit moment is hier geen sprake van in
Albrandswaard.
Vanaf 1 juni zijn er 1818 testen afgenomen door de GGD. De testbereidheid ligt gemiddeld hoger in
vergelijking met de regio. De afgelopen tijd heeft de GGD de testcapaciteit en de capaciteit voor het bronen contactonderzoek verdubbelt, dit mede naar aanleiding van de toegenomen besmettingen in de regio.
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BEELD ALBRANDSWAARD
In de zomervakantie hebben we heel mooi weer gehad en is het in de gemeente gezellig druk geweest.
We hebben geen extra maatregelen hoeven nemen. Wel is het terrein van SV Poortugaal veelvuldig
gebruikt en heeft helaas ook veel overlast en vernielingen plaatsgevonden.
We hebben contact met onze maatschappelijke partners en ondernemers en houden ook de komende
periode vinger aan de pols. Onze horecaboa is bij de ondernemers langs geweest om hen te attenderen
op het belang van de maatregelen. Ik spreek met een aantal ondernemers over de ervaringen van de
afgelopen periode en de behoefte aan ondersteuning. Ook benadruk ik hierbij het belang van naleving
van de regels. Kleine evenementen laten we voorzichtig aan weer toe, zoals muziekconcerten (zonder
zang). Hierbij vormen de huidige coronamaatregelen en de RIVM richtlijnen het uitgangspunt. Samen met
organisatoren blijven we kijken naar de mogelijkheden.
Ook voor de sportverenigingen gelden aangescherpte maatregelen, zoals placering en reservering van
bezoekers. Hierbij wordt aangesloten op de landelijke protocollen. We hebben contact met de
verenigingen en ondersteunen waar nodig. Zo helpen we een aantal sportverenigingen aan sjablonen
voor het aanbrengen van de tekst ik hou 1,5 meter afstand van jou. Met de scholen is eveneens goed
contact. De maatregelen worden toegepast en er wordt extra geattendeerd op de regels door
bijvoorbeeld borden.
We blijven communicatie inzetten om het belang van de maatregelen kracht bij te zetten. Hierbij
versterken we de landelijke en regionale berichtgevingen. We blijven de drukte de komende tijd in de
gemeente in de gaten houden. Als blijkt dat de drukte onverantwoord wordt, dan nemen we aanvullende
maatregelen.
Het beroep op ieders verantwoordelijkheid blijft groot. We blijven daarom het beroep doen op iedereen:
houdt 1,5 meter afstand, vermijd drukke plekken en was je handen. Dit blijft cruciaal in het tegengaan van
de verspreiding van het coronavirus.

Uiteraard houd ik u op de hoogte bij nieuwe ontwikkelingen.
Blijf gezond en tot binnenkort!

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van de gemeente Albrandswaard,

drs. Jolanda de Witte
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- Factsheet maatregelen covid-19

1 september 2020

De maatregelen per 1 september
Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter
afstand, binnen
én buiten.

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Binnen en buiten

Vermijd te
drukke plekken.

Thuis

Was vaak je
handen.

Vervoer

bijvoorbeeld theaters, markten en dierentuinen

Is er doorstroming van
mensen met beperkt
onderling contact?
Aantal mensen onbeperkt.
Is er sprake van een vaste
zitplaats, reservering en
gezondheidscheck?
Aantal mensen onbeperkt.
Anders binnen maximaal
100 mensen met vaste
zitplaats en buiten maximaal
250 mensen.

Bezoek thuis: Maximaal 6
personen (exclusief
kinderen t/m 12 jaar).
Houd altijd 1,5 meter
afstand van elkaar.
Thuisquarantaine: Kom je
terug uit een gebied met een
oranje reisadvies vanwege
corona, dan ga je 10 dagen
thuis in quarantaine.
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel
naar kinderopvang, school en sport.

Horeca
Spreekkoren, hard meezingen
of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

Discotheken en nachtclubs
blijven gesloten.

Reserveren (vooraf of aan
de deur), een gezondheidscheck en een vaste zitplaats
zijn altijd verplicht.
Bezoekers worden gevraagd zich te registreren.

In het openbaar vervoer:
Het dragen van een
niet-medisch mondkapje
is verplicht.

Vermijd de spits.

In personenvervoer zoals
touringcars, taxi's en busjes:

Gezondheidscheck, nietmedisch mondkapje en
reservering zijn verplicht.
In privévervoer:
Niet-medisch mondkapje
geadviseerd bij passagiers
uit verschillende
huishoudens.

Lokaal kunnen aanvullende maatregelen gelden.
Kijk op de website van de gemeente waar je woont of die je bezoekt voor actuele informatie.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

