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Laatste nieuws coronavirus (COVID-19) Zeeland
Vijftien nieuwe patiënten, in totaal 88 positief geteste personen
In Zeeland zijn vijftien nieuwe patiënten positief getest op het coronavirus (COVID-19).
Het betreft personen uit Breskens, Brouwershaven, Clinge, Ellewoutsdijk, Goes (2), ’sHeer Arendskerke, Hoek, Middelburg (2), Terneuzen (2), Westdorpe en Zierikzee (2).
Dit is na laboratoriumonderzoek vastgesteld.
Er zijn nu 88 bevestigde besmettingen met het coronavirus (COVID-19) in Zeeland
waarvan vijf patiënten inmiddels zijn overleden.
Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het
aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt doordat niet iedereen met een mogelijke
besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis
opgenomen worden en zorgverleners. Het testbeleid is aangepast om vooral
kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen.
Wat kan je zelf doen?
Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne. Heb je geen klachten?
Vermijd grote groepen, houdt in elk geval een afstand van 1,5 meter tot andere
personen aan en werk thuis als het kan. Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Blijf dan
thuis en beperk (sociale) contacten. Krijg je er ook koorts bij? Dan moet iedereen in het
huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan
uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
Heb je vragen?
Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan
vermeld op de website van de Rijksoverheid. Ga voor gezondheidsgerelateerde vragen
en antwoorden naar de website van het RIVM. Bij vragen over je gezondheid kun je
terecht bij je eigen huisarts of de website www.thuisarts.nl, algemene vragen over het
virus kunnen gesteld worden via: 0800-1351 (vanaf het buitenland te bereiken via +31
20 205 1351).
Meer informatie
Bezoek voor meer informatie de website van GGD Zeeland en volg de informatie van
de overheid via www.zeelandveilig.nl.
__________________________________________________________________________________

Laatste nieuws coronavirus (COVID-19) Nederland
80 patiënten overleden, 852 nieuwe patiënten, in totaal 6412 positief geteste
personen
Sinds gisteren zijn 852 mensen positief getest op het nieuwe coronavirus (COVID-19).
Daarmee komt het totaal aantal positief geteste mensen op 6412. Onder hen zijn 1836
mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).
80 patiënten zijn sinds de vorige update gemeld als overleden aan COVID-19. Er zijn in
totaal 356 mensen gemeld als overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen
ligt tussen de 55 en 97 jaar.
De meeste gemelde patiënten vallen in de leeftijdscategorie 55-59 jaar. De meeste
overleden patiënten zaten in de leeftijdscategorie 80-84 jaar.
Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het
aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke
besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis
opgenomen worden en zorgverleners.
Het aantal gemelde patiënten en overleden patiënten kan per dag verschillen om
verschillende redenen. Zo zien we dat overleden patiënten niet altijd op dezelfde dag
gemeld worden. Dat de aantallen per dag schommelen zegt nog niets over het effect
van de maatregelen die sinds half maart ingesteld zijn. Naar verwachting zal dat effect
pas eind deze week of begin volgende week te zien zijn.
_________________________________________________________________________________
Noot voor de reactie:
Het aantal positieve besmettingen wordt elke ochtend bijgewerkt en in deze update
meegenomen.
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).

