
Tijdens de coronacrisis hebben Veiligheidsregio IJsselland en GGD IJsselland zich 
voortdurend ingezet voor de inwoners binnen de regio. In deze tijdlijn zijn de 
verschillende activiteiten per maand weergegeven. 
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• Ingang Tijdelijke wet maatregelen COVID-19                     
            1 december

• Intrekken regionale noodverordeningen          
                      1 december             

• Opening L-testlocatie Zwolle (IJsselhallen)
                 4 december
 

• Ingang mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes                   
                                                                             1 december

• Quarantaineduur wordt verkort van 10 naar  5 dagen
                                                                     1 december

• Testen zonder klachten is vanaf nu mogelijk
                                                     1 december
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• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland                  
         1 juli

• Ingang regionaal verbod op demonstraties met  
   trekkers (boerenprotesten)                      10 juli

• Brief burgemeesters IJsselland aan Minister 
   President over zorgen boeren            13 juli

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland                                   
                                                                           15 juli

• Besmettingen stijgen, IJsselland zet in op aan-   
   scherping handhaving                  23 juli

• Einde van de ‘intelligente lockdown’: meer ruimte 
                                                                   1 juli

• Update coronadashboard: meer cijfers over IC- en     
   ziekenhuisopnames                                          2 juli

                  

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland 
                             10 augustus

• Raadsbrieven publiekelijk beschikbaar (met 
   terugwerkende kracht)              12 augustus

• GHOR start met preventief benaderen hoog-risico          
   bedrijven (hotspots)                             14 augustus

• Regionaal opschalingsplan covid-bedden buiten 
   ziekenhuis wordt vastgesteld             21 augustus

• Ontheffingen introducties studentenverenigingen
                eind augustus

• Pilot met mondkapjesplicht in Amsterdam en 
   Rotterdam                                        5 augustus

• Aantal besmettingen neemt landelijk weer flink     
   toe                     media augustus

• GGD schaalt bron- en contactonderzoek af; wacht   
   tijd test neemt toe                          medio augustus

• Proef met CoronaMelder-app in IJsselland en vier  
   andere veiligheidregio’s                   eind augustus

                

• Ontheffingen introducties studentenverenigingen
                      begin september

• Publicatie eerste CoronaMonitor
             9 september

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland
               15 september

• GHOR monitort beschikbaarheid persoonlijke  
   beschermingsmiddelen (PBM)         september

• Extra inzet op handhaving
            23 september

• Publicatie eerste CoronaActueel   
                                  25 september

• GGD IJsselland gaat over op risicogestuurd bron-  
   en contactonderzoek                       25 september

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland
                                   29 september

• Regionale ontheffing (uitzondering) voor grotere  
   theaters: limitatief,  regionale karakter, geplande  
   voorstellingen                                    30 september

• Update coronadashboard:  meer lokale en 
   regionale cijfers                    15 september

• Zorg- en onderwijspersoneel krijgt voorrang bij  
  corona-test           21 september

• Aangescherpte maatregelen: geen publiek bij    
   sportwedstrijden       28 september

• Opening tijdelijke ‘pop-up’ testlocatie in Bathmen  
   (Deventer)                                                  3 oktober

• Bestuurlijk overleg tussen VVT en burgemeesters
                                                                       oktober

• Er worden geen nieuwe of aanvullende ont- 
   heffingen verleend                         7 oktober

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland
                                           14 oktober

• Overeenkomst over regionale quarantainelocatie  
   in Staphorst         15 oktober

• GHOR monitort capaciteit en knelpunten witte  
  keten        oktober

• GGD en VRIJ organiseren een webinar voor 
   gemeenteraden                          22 oktober

• Opening teststraat IJsselmuiden (Kampen)  
                                28 oktober

• Opening teststraat Hardenberg
             30 oktober

• Inrichting Steunpunt Coronazorgen                            
                                              6 oktober

• Landelijke uitrol CoronaMelder-app        
         10 oktober

• Gedeeltelijke lockdown: horeca opnieuw dicht                                                                    
                           14 oktober

• Instellen van de werkgroep Nazorg                     
                  1 november

• Verhuizing coronateam GGD IJsselland binnen
   Zwolle                  2 november             

• Opening teststraat Raalte 
  3 november

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland  
                              4 november

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland  
                             7 november

• Scenario- en reflectiebijeenkomst bestuurders 
   IJsselland                                    11 november

• Starten evaluatieproces COVID-19           
                         11 november

• Regionale ontheffing voor uitvaarten, meer dan 30     
   personen.       11 november

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland
                                 18 november

• Verzending notitie Invoering Twm naar colleges en      
   raden                                                      25 november
 

• Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lock 
   down voor twee weken                  3 november

• Terug naar maatregelenpakket van 14 oktober                                                             
              17 november


