
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. Meer informatie over het 
aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in regio IJsselland vind je hier. 
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• Prikken zonder afspraak bij GGD IJsselland                                                      
          11 januari

• Brief vanuit Provincie Overijssel aan Minister        
   President met oproep tot opheffen lockdown                                         
                         12 januari

• RBT vraagt Minister president Rutte zorgen te       
   uiten, aantal maatregelen af te schalen en de steun- 
   maatregelen in te zetten                            13 januari

• RBT besluit, onder voorwaarden, ruimte te bieden      
   aan de protestacties in de regio               13 januari

• Oproep door (25) burgemeesters in Overijssel aan 
   het Kabinet: duidelijker coronabeleid en meer 
   perspectief                                13 januari

• Protestactie Horecasector: op meerdere plaatsen 
   horeca open, maar niet iedereen          15 januari

• In Dalfsen wordt met noodbevel en ME inzet een     
  (protest)feest beëindigd      15 januari

• Extra RBT om vooruit te kijken op het beoogde maat- 
   regelenpakket en de belasting op de zorg  25 januari

• RBT bekrachtigd de (ingezette) handhavingslijn in   
   IJsselland                                                  25 januari

• Basisscholen, middelbare scholen en scholen voor 
   speciaal onderwijs gaan weer open       10 januari

• Persconferentie: versoepelingen mogelijk onder 
   voorwaarden                                    14 januari

• Nieuwe coronaregels: Onderwijs, winkels, sportclubs 
   en kappers weer open                                  15 januari

• Persconferentie: Bijna alles open tot 22.00                                        
                                                         25 januari

• Nieuwe coronaregels: open, tenzij. Bijna    
   alles open tot 22.00 uur            26 januari                                    

• 1.000.000e coronaprik gezet door GGD IJsselland                                  
                                3 februari

• Protestactie door clubs en poppodia: de nacht 
   staat op                            12 februari

• Bestuurlijke sessie met RBT-leden onder begeleiding  
   van Prof. Dr. René ten Bos                         16 februari

• RBT bekrachtigd dat nieuwe aanvragen of verzoeken    
   voor carnavalsvieringen niet toe te staan.  16 februari

• Test- en vaccinatielocaties eerder dicht vanwege 
   storm                               18 februari

• Prikmiddag Zwartewaterland coronavaccinatie 
   zonder afspraak in Genemuiden     23 februari

• Persconferentie: Nederland open in 3 stappen [per     
   direct stap 1]                                             15 februari

• Nieuwe coronaregels: stap 2 openingsplan                                   
        18 februari

• Isolatieadvies  verkort van minimaal 7 naar 5 dagen   
   (indien 24 uur klachtenvrij)                    18 februari

• Nieuwe coronaregels: Stap 3 openingsplan, o.a. 1,5       
   meter afstand niet meer verplicht      25 februari

• Boosterprik voor o.a. 70-plussers en bewoners 
   verpleeghuizen                        26 februari

• Eerste herhaalprikken voor o.a 70-plussers gezet in 
   Deventer, Hardenberg en Zwolle                  4 maart

• Prikmiddag Zwartewaterland coronavaccinatie zonder  
   afspraak in Genemuiden                                   9 maart

• RBT besluit afbouw crisisorganisatie en terug te 
   stappen naar regulier                             23 maart

• RBT besluit evaluatie en (5e) verantwoording op te      
   maken over resterende periode (tot april 2022)                                        
                                                                   23 maart

• RBT besluit inrichting loket bij zowel Veiligheidsregio 
   als GGD voor externe verzoeken                    23 maart

• Jongeren (12 t/m 17) kunnen een boosterprik halen                           
                                                                       7 maart

• Vaccinatie met Novavax aangeboden                                       
                                                  14 maart

• Persmoment: coronaregels worden adviezen                                                                  
                           15 maart

• Testen zonder klachten niet meer nodig                                        
                                                       15 maart

• Geen locaties meer waar het coronatoegangsbewijs geldt                                            
                                                                                    23 maart

• De verplichting vervalt om in en rond het OV mondkapjes  
   te dragen                                                              23 maart

• 60-plussers kunnen een extra boosterprik halen                                                              
                     26 maart

• Het kabinet heeft de langetermijnstrategie COVID-19     
   naar de Tweede Kamer gestuurd                       1 april

• Bij klachten is zelftest afdoende. Het testadvies bij       
   GGD vervalt                                                   11 april

• Advies om in quarantaine te gaan na contact met   
   iemand met corona vervalt              19 april

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/veiligheidsregio/VR04/positief-geteste-mensen

