
Tijdens de coronacrisis hebben de Veiligheidsregio en GGD 
in de regio IJsselland zich voortdurend ingezet voor de 
inwoners binnen de regio. In deze tijdlijn zijn de 
verschillende activiteiten per fase weergegeven. 
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MAART APRIL MEIFEBRUARI JUNI 

AANTAL BESMETTINGEN (LANDELIJK)

AANTAL ZKH OPNAMEN (LANDELIJK)
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• VIC start informatiedeling met Veiligheidsbeeld   
   (o.a. LCMS)              eind januari/begin februari  

• Eerste kern-ROT in IJsselland (niet-acute fase)
              25 februari

• Informerend overleg met burgemeesters vanuit     
   directeur publieke gezondheid en voorzitter 
   Veiligheidsregio                           28 februari

• Informerend overleg met adviseurs crisisbeheer-   
   sing en communicatie gemeenten vanuit directeur
   publieke gezondheid                                    2 maart

• Eerste ROT-overleg in brede samenstelling (acute   
   fase)           12 maart

• Opschaling GRIP 4 in IJsselland
                           12 maart

• Outbreak Management Team (OMT) actief
                                  januari / februari

• Eerste COVID-19 besmetting in NL
      28 februari

• Eerste patiënt met COVID-19 overlijdt in NL  
                                       6 maart

• Speciale maatregelen in Brabant (thuisblijven 
   bij klachten)       8 maart

• Eerste persconferentie van het MCCb. ‘Stop 
  met handen schudden’                     12 maart

• Eerste RBT in IJsselland 
  13 maart

• Inrichting informatie- en crisisstructuur (met o.a.  
   GBT’s)                                                        16 maart

• Eerste noodverordening van kracht in IJsselland
        17 maart

• Opzetten hulpstructuur persoonlijke bescher- 
   mingsmiddelen (pbm), incl. 24/7 callcenter
                                       17 maart

• Inrichting regionaal depot voor pbm (Oost-3)
                20 maart

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland
           27 maart

• Start scenarioteam voor strategische scenario-
  sessies                                                    30 maart

• GGD/GHOR borgen regionale zorgcapaciteit
                                  eind maart

• Start werkgroep kwetsbare groepen en personen
                      eind maart / begin april

• Verbod op evenementen, blijf zo veel mogelijk     
   thuis                                                        12 maart

• Sluiting horeca, scholen, kinderdagverblijven etc.
          15 maart

• IC-opnames stijgen sterk, zorgen over capaciteit   
   nemen toe                                               16 maart

• Testbeleid aangescherpt vanwege tekort aan
   testmateriaal                                      20 maart

• Landelijke NL-Alert ‘Houd afstand!’
                      22 maart

• Alle maatregelen ‘Intelligente lockdown’ 
   verlengd  t/m 1 juni                    23 maart

• Start inrichten zorghotel in IJsselland 
           begin april

• GGD start testen zorgprofessionals
                   begin april

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland
               3 april

• GGD IJsselland start IJssellandscan corona
                                                               3 april

• Strategische scenariosessie met RBT
                                       8 april

• Start Veiligheidsbeeld Corona door VIC  
                                            14 april

• Instellen werkgroep Sport
          22 april

• Imminkhoeve zorghotel startklaar
                       27 april

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland
             29 april

• GHOR monitort capaciteit ziekenhuizen
              april

• Opstart informatielijn recreatie en toerisme
                                             april

• Aantal IC-bedden voor coronapatiënten 
   uitgebreid naar 1.900                    5 april

• Testcapaciteit uitgebreid voor zorgprofessionals
                                                 6 april

• Verspreiding virus neemt minder snel toe en  
   stabiliseert     10 april

• ‘Feestweekenden’ Pasen, Hemelvaart, Pinksteren
                           april

• “Dit is noaberschap, bedankt!’ advertentie 
    verschijnt in alle huis-aan-huis-bladen
          begin mei

• GGD breidt testcapaciteit uit naar andere 
   beroepen                                            5 mei

• Instellen werkgroep Horeca en terrassen                                             
              8 mei
• Start met overgang van crisis- naar project-
   organisatie                                            8 mei

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland
                                                  11 mei

• Tussenevaluatie ROT  
                          14 mei

• Handhavingsstrategie
                              15 mei

• Instellen werkgroep Cultuur en multi-
   functionele centra                    15 mei

• Tussenevaluatie RBT  
                          27 mei

• Stop callcenter pbm en depot in slaapstand
                                     eind mei

• Strategische scenariosessie met bestuurders witte    
   keten           eind mei

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland
                                                    1 juni

• Kabinet presenteert ‘routekaart’ voor 
   versoepelingen                            6 mei

• Basisscholen deels open, buiten sporten en con-  
   tactberoepen zijn weer toegestaan         11 mei

• Aantal besmettingen en IC-opnames nemen flink  
   af                                                                     1 juni

• Iedereen met klachten kan zich laten testen  
                                           1 juni

• GGD start grootschalig bron- en contact-
   onderzoek (BCO)                      begin juni

• Instellen werkgroep Handhaving lange termijn                                             
                                                                      10 juni

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland
                                                  15 juni

• ROT bereidt zich voor op een ‘tweede golf’   
                                           juni

• Instellen werkgroep Evenementen
                         24 juni

• Tussentijdse verantwoording voorzitter Veiligheids-
   regio naar gemeenteraden            eind juni

• Nieuwe noodverordening van kracht in IJsselland 
                              1 juli

• Afschaling GRIP 4 (naar verwachting)
        september/oktober

• Overgang van crisis- naar projectorganisatie 
                                             september/oktober
 

• Landelijk dashboard corona gaat live                        
            begin juni

• Gemeenschappelijk sanitair op campings weer 
   open                                                         15 juni

• Grenzen NL weer deels open: 16 landen zijn 
   gemarkeerd met code geel   15 juni

• Laatste MCCb en persconferentie   
                      24 juni

• Veel versoepelingen en 1,5 meter afstand blijft  
   de norm                                                      1 juli

Samen werken aan veiligheid
www.vrijsselland.nl/coronavirus

https://www.ijssellandscan.nl/dashboard/high  	   lights/corona
http://www.vrijsselland.nl/coronavirus

