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Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland
In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus.
De maatregelen zijn:
 Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of
koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.
 Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat
geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en
sportwedstrijden.
 Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de
werktijden te spreiden.
 Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand)
vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen
dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd.
Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En
ook: reis niet naar het buitenland.
 Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in
plaats van grootschalige colleges.
Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang
blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder
internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste
risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze
scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding.
Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Wat betekent dit voor Schiermonnikoog?
Ouderen op Schiermonnikoog
Komt u in de problemen met bijvoorbeeld het doen van boodschappen of is het voor u
niet mogelijk uw woning te verlaten, dan kunt u contact opnemen met Brenda Scheper
(zorg en welzijn gemeente) via 06-11747822. Wij proberen het dan voor u op te lossen.
De komende tijd bezorgt Brenda Scheper de maaltijden bij de personen die bij de
maaltijdbezorging zijn aangesloten.
Het kabinet heeft opgeroepen om bezoek aan ouderen en personen met een kwetsbare
gezondheid te beperken.
Maakt u zich zorgen om een oudere, meld dat dan telefonisch bij Brenda Scheper
(ouderenzorg Gemeente Schiermonnikoog): 06-11747822.
Evenementen op Schiermonnikoog
Evenementen met meer dan 100 personen worden afgelast. Op Schiermonnikoog
betekent dit, het Festival Jong Talent, de strandschoonmaakactie (NLdoet) en de
Monnikenloop niet doorgaan. Wilt u weten of een bijeenkomst doorgaat? Zoek dan
contact met de organisator of kijk op hun website..
Openbaar vervoer op- en naar Schiermonnikoog
Kwetsbare personen en mensen met verkoudheidsklachten wordt verzocht de veerboot
en bus te mijden, conform de landelijke richtlijn.
Informatie van de huisarts op Schiermonnikoog
 Bij verkoudheidklachten of verhoging (tot 38,0 graden Celsius):
- Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet.
- Houd afstand tot andere mensen.
- U hoeft de huisarts niet te bellen. Uw klachten zijn mild.
 Als de klachten erger worden met koorts (meer dan 38,0 graden Celsius), hoesten of
moeilijk kunnen ademen:
- Bel de huisartsenpraktijk op 0519-712400 tussen 8.30-9.30 of tussen 13.30-14.30.
- Neem bij ernstige klachten direct contact op via 0519-712400 (toets 1, spoed).

Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Rijksoverheid of het RIVM::
 Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/coronavirus
 RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
 GGD Fryslân: https://www.ggdfryslan.nl/corona
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het
publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland kunt u
bellen naar: +31202051351.

