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Laatste nieuws coronavirus (COVID-19) Zeeland
Drie nieuwe patiënten met coronavirus (COVID-19) in Zeeland
Een man uit Aardenburg, een man uit Sas van Gent en een man uit Rilland zijn besmet
geraakt met het coronavirus (COVID-19). Er zijn nu twaalf bevestigde besmettingen met
het coronavirus (COVID-19) in Zeeland.
Patiënten ZorgSaam Terneuzen
De patiënten uit Aardenburg en Sas van Gent (Zeeuws-Vlaanderen) waren al op
genomen in het ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen. Naast de aandoening waarvoor ze
behandeld worden blijken ze na een positieve test het coronavirus te hebben. Beide
personen maken het naar omstandigheden goed. De patiënten liggen al sinds opname in
isolatieverpleging. Het ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen blijft gewoon open en
afspraken komen niet te vervallen. Wel zijn de maatregelen aangescherpt, meer
informatie is te vinden op: www.zorgsaam.org.
Man en vrouw Rilland in thuisisolatie
De man uit Rilland zat al op advies van GGD Zeeland in thuisisolatie, omdat hij de
partner is van de vrouw die eerder besmet is geraakt met het coronavirus.
Contactonderzoek
GGD Zeeland brengt in kaart met wie deze patiënten contact hebben gehad
(contactonderzoek). GGD Zeeland blijft alert op nieuwe besmettingen en past steeds
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 Zeeland verder verspreidt.
Wat kan je zelf doen?
Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne. Heb je geen klachten?
Vermijd grote groepen en werk thuis als het kan. Heb je (milde) verkoudheidsklachten?
Blijf thuis en beperk (sociale) contacten.
Heb je vragen?
Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan
vermeld op de website van het RIVM. Actuele reisinformatie vind je op de website van
Nederlandwereldwijd.
Bij vragen over je gezondheid kun je terecht bij je eigen huisarts en algemene vragen
over het virus kunnen gesteld worden via: 0800-1351.
__________________________________________________________________________________

Laatste nieuws coronavirus (COVID-19) Nederland

Uitbreiding maatregelen coronavirus
In heel Nederland zijn extra maatregelen nodig om verspreiding van COVID-19 tegen te
gaan. De maatregelen die in Noord-Brabant zijn genomen, gelden nu voor heel
Nederland. Dat adviseert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu aan de
Rijksoverheid.
Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ziet steeds meer patiënten
waarbij de bron van besmetting niet duidelijk is. Ook blijkt na de analyse van virussen
van patienten, dat ze onderling vaak verschillen. Dit vormt een aanwijzing dat het virus
zich in Nederland aan het verspreiden is. Om wijde verspreiding tegen te gaan, adviseert
het RIVM nu maatregelen te nemen.
De maatregelen zijn erop gericht dat mensen minder contact met elkaar hebben en dat
mensen met klachten thuis blijven. Als de verspreiding langzamer gaat, zijn er minder
mensen tegelijkertijd ziek. De zorg voor patiënten kan hierdoor de komende tijd beter
gewaarborgd blijven.
De maatregelen die de overheid heeft genomen zijn te vinden op de website van de
Rijksoverheid.
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Noot voor de reactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie GGD Zeeland via
communicatie@ggdzeeland.nl of telefonisch via 0113-249444 (algemeen telefoonnummer
Communicatie).

