
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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• RBT organiseert leerarena coronacrisis en lezing 
   crisiscommunicatie                   12 mei

• RBT vraagt aandacht voor het proces en communi-
   catie richting inwoners over het vaccinatiestrategie    
      12 mei

 

• Verwachte ‘stap 2’ openingsplan: binnen sporten en 
   cultuurlocaties open                                          19 mei

• Voorziene ingang quarantaineplicht voor inreizigers
                                                                        eind mei

• Voorziene ingang Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19
                                                                            eind mei
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• Intrekken regionale noodverordeningen                      
                                       1 december

• GHOR richt proces adviesverzoeken GGD m.b.t.        
   ontheffingen Twm in                        3 december

• Opening sneltestlocatie Zwolle (IJsselhallen)             
                      4 december

• RBT besluit nadere samenwerkingsafspraken i.v.m.      
   jaarwisseling ter ondersteuning KernROT 9 december

• Inventarisatie aantallen zorgmedewerkers voor 
   eerste vaccinatieronde (VVT)          16 december 

• RBT besluit een regionale lijn t.a.v. carbid in afstem     
   ming met VR Twente en het Veiligheidsberaad
                                                            16 december

• Ingang Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm)
                                                       1 december

• Ingang strenge lockdown in Nederland                                           
                                               14 december

• Hoogste aantal besmettingen op één dag in tweede golf                                           
                                                                             20 december

• Eerste coronavaccin (Pfizer) goedgekeurd door EMA                                        
                                                                     21 december
                  

• RBT besluit tot bestuurlijk overleg met de VVT-sector,  
   i.v.m. zorgen rondom zorgcontinuïteit         6 januari

• Werkgroep Nazorg van start gegaan 
              7 januari

• RBT besluit tot verstevigen handhavingslijn t.a.v. 
   illegale feesten                              13 januari

• Eerste zorgmedewerker wordt gevaccineerd door 
   GGD IJsselland                                 15 januari

• GHOR actualiseert opschalingsplan niet-ziekenhuis-      
   zorg                                                           19 januari

• RBT besluit een 2e vaccinatielocatie aan te wijzen 
   (Hardenberg) en uit de wens om bredere regionale   
   dekking                                               20 januari

• RBT besluit de ingezette handhavingslijn vast te 
  houden en daarmee de nauwe samenwerking tussen  
  politie en gemeenten                                    20 januari

• Pop-up testlocatie opent in Staphorst vanwege hoge    
   aantal besmettingen                        23 januari

• Rellen en onrust in Zwolle omtrent avondklok
          25-26 januari

• Oprichting projectgroep ‘What if’ voor ernstige 
   continuïteitsproblematiek in de zorg (code zwart)
                     25 januari

• Aantal locaties met VVT-besmettingen is gedaald 
   van ± 40% naar 20%                              27 januari

• RBT stemt in met het spreidingsplan die voorziet in 5  
   vaccinatielocaties in IJsselland                      27 januari

• Eerste 90 plusser gevaccineerd in IJsselland        
                                                  30 januari

• Tweede coronavaccin (Moderna) goedgekeurd door  
   EMA                                                                6 januari

• Hoogste aantal ziekenhuisopnames sinds start 
   pandemie                      7 januari

• Strenge lockdown wordt verlengd                          
                               12 januari

• Ingang avondklok in Nederland                  
                           23 januari

• Onrust in de samenleving, op meerdere plekken in   
   het land rellen                                           25 januari

• Derde coronavaccin (AstraZeneca) goedgekeurd door  
   EMA                                                      29 januari

                

• RBT stemt in met advies werkgroep Sport m.b.t open 
  stellen buitenzwembaden                              3 februari

• GHOR agendeert voorbereiding op komst Britse      
   variant in ROAZ                                     5 februari

• Opening van locatie Hardenberg als tweede vaccina- 
   tielocatie in regio IJsselland                         6 februari

• GHOR organiseert sessies voor VVT-bestuurders t.b.v.     
  voorbereiding op derde golf                  8-10 februari

• GGD organiseert een webinar voor raadsleden over       
   vaccineren                                          10 februari

• RBT besluit over schaatsen - in de lijn met KNSB - als  
   lokale verantwoordelijkheid, met regionaal onder-
   steuning (KernROT)                      10 februari

• RBT stemt in met reactie aan Inspectie J&V t.a.v. 
  evaluatie bovenregionale en landelijke samenwerking    
               10 februari

• Schaatskoorts in IJsselland: intergemeentelijk crisis     
   team en KernROT actief                          12 februari

• IJsselland zakt als eerste regio naar corona niveau   
  ‘zorgelijk’                   17 februari

• Scenariosessie met ROT en RBT over voorbereiding   
  derde golf (code zwart)                           17 februari

• RBT keurt plan van aanpak PsychoSociaal Hulpver- 
   leningsnetwerk goed in regio IJsselland   24 februari

• RBT besluit geluiden en vragen i.r.t. onrust onder-    
   nemers en maatregelen actief landelijk te agenderen 
                                                              24 februari

• GHOR signaleert en inventariseert schaarste bij zorg-
   instellingen rondom zuurstofconcentratoren en
   naalden                                               26 februari

• Veel testlocaties gesloten door code rood wegens      
   winters weer                                             7 februari

• Basisscholen en kinderopvang weer open   
                                          8 februari

• Schaatskoorts in Nederland in corona-tijd                                                         
                                                      12 februari 

• Eerste Fieldlab evenement wordt georganiseerd
   in Nederland                            15 februari

• De miljoenste prik in de landelijke vaccinatiecampagne     
   is gezet                                       21 februari

• IJsselland gaat weer terug naar hoogste corona      
   niveau ‘zeer ernstig’                               3 maart

• Pop-up testlocatie opent in Genemuiden vanwege      
   hoge aantal besmettingen                           9 maart

• RBT keurt zelfevaluatie COVID-19 goed voor 
   Inspectie JenV                                      10 maart

• RBT stemt in met ROAZ actieplan ‘What if’ nood-      
   scenario in de zorg                                   10 maart

• RBT besluit regionaal ruimer om te gaan met buiten-     
   sporten en gebruik gebouwen voor onderwijs  
                                                                 10 maart

• GGD IJsselland heeft 32.725 vaccins gezet, landelijk
   zijn dat er in totaal 1.656.245          11 maart

• De Britse variant is meer aanwezig dan de oor-      
   spronkelijke variant van het coronavirus in IJsselland 
                                       11 maart

• RBT besluit tot ruimere interpretatie van recreatieve  
   vaartuigen om bootverhuur mogelijk te maken  
                                                 24 maart

• RBT besluit dat er tot 5 mei geen ruimte is om 
   publieke evenementen te organiseren      24 maart

• Nog maar minder dan 5% van de verpleeghuizen      
   hebben te maken met corona besmettingen  
                                      25 maart

• Vierde coronavaccin (Janssen)  goedgekeurd door      
   EMA                                                            11 maart

• Tweede Kamerverkiezingen in coronatijd        
                15-17 maart

• Avondklok gaat in op 22.00 i.p.v. 21.00u                                                                  
                   31 maart

• Eerste corona-zelftesten verkrijgbaar bij Nederlandse    
   apotheken                                                        31 maart

• Scenariosessie met communicatieadviseurs GBT’s over  
   onzekerheidskunde          1 april

• GHOR intensiveert coördinatie capaciteit Covid-plek-    
   ken niet-ziekenhuiszorg vanwege derde golf   6 april   

• RBT stemt in met regionale evenementen lijn en      
   streeft naar regionale/ landelijke aanpak    9 april          

• Fase 3 noodscenario vastgelegd in ROAZ
                        9 april

• GGD IJsselland heeft 59.000 vaccins gezet, landelijk   
   zijn dat er in totaal 2.909.446              9 april

• Start pilot ‘Testen voor Toegang’ in IJsselland   
   (Zwolle, Deventer en Ommen)    9 april

• Start pilot ‘Testen voor Toegang’ in IJsselland   
   (Zwolle, Deventer en Ommen)    9 april

• GGD vaccinatielocaties in Dalfsen, Deventer en 
   Kampen gaan open                               12 april

• RBT besluit handhavingslijn aan te passen naar 
  nieuwe versoepelingen en op te treden bij excessen   
                 21 april

• RBT besluit terughoudend met toegangstesten en   
   fieldlabs om te gaan                                     21 april

• 100.000e coronavaccinatie gezet in IJsselland           
                                                    24 april

• Testen aan de grens: Duitsland wijst Nederland  
   aan als ‘hoogincidentengebied’               6 april

• Tijdelijke stop vaccinaties AstraZeneca i.v.m. 
   ernstige bijwerkingen                         7 april

• Hoger onderwijs open voor één dag per week                          
        26 april

• Ingang ‘stap 1’ openingsplan: terrassen en winkels    
   open, avondklok afgeschaft                         28 april


