
Van sprint naar duurloop

Team Reisadvies heeft te maken met terugloop in klanten vanwege corona.

GGDrU is een organisatie met een belangrijke rol in crisis en rampen en op dit 
moment is er, voor de ondersteuning van de werkzaamheden van de GGD in het 
kader van het Coronavirus, inzet benodigd van GGD medewerkers buiten hun 
reguliere werkzaamheden en mogelijk buiten hun reguliere uren (piketdienst). 
Daarom is door de GGD het integraal crisisplan geactiveerd. Het dagelijks bestuur 
heeft kennis genomen van dit besluit van de directeur publieke gezondheid en de 
gevolgen voor de uitvoering van taken door GGDrU.

Nu de medewerkers van Infectieziekten (IZB) al ruim drie weken non-stop in touw 
zijn in verband met Corona, worden de grenzen bereikt van wat een team aan kan. 
Om te zorgen dat deze medewerkers ook duurzaam inzetbaar zijn, hebben we echt 
veel extra personeel nodig. Daarom doen we onder het motto 'van sprint naar 
duurloop' een beroep op artsen en verpleegkundigen van andere taakvelden. Dit 
gebeurt bij Seksuele Gezondheid, Reisadvies en Jeugdgezondheidszorg.

Via de koepelorganisatie GGDGHOR NL zal de inspectie Gezondheidszorg & Jeugd over 
de genomen maatregelen op de hoogte worden gebracht. Wij hebben dit ook zelf 
gedaan. Van een college GGD hebben we begrepen dat hij deze keuze begrijpt. De 
inspecteur vraagt ons extra alert te zijn op de continuTteit in de JGZ, mocht het 
integraal crisisplan voor een langere periode van kracht blijken te zijn.

Vooralsnog houdt dit in dat artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten van JGZ 
12-18 en de teams seksuele gezondheid en reisadvies, daar waar nodig, worden 
ingezet om het team IZB te versterken en te ondersteunen in hun werk. Dit betekent 
dat de uitvoering van taken van JGZ 12-18, seksuele gezondheid (deels) en reisadvies 
(deels) met ingang van 12 maart 2020 tot nader order wordt stilgelegd. Onze 
partners (zoals scholen, wijkteams, gemeenten leerplicht-collega's) en ouders worden 
hierover gei'nformeerd.

Tijdelijke maatregelen JGZ op het VO en SO, Reisadvies en Seksuele 
Gezondheid ten behoeve van inzet bij Coronabestrijding

Tot nader order zullen ook andere GGD taken, dus mogelijk ook breder dan JGZ- 
taken, conform het integraal crisisplan op- of afgeschaald worden. We houden scherp 
in de gaten of we zo de noodzakelijke inzet voor het Corona-virus kunnen leveren en 
onze overige noodzakelijke werkzaamheden op verantwoord niveau kunnen blijven 
uitvoeren. Vanzelfsprekend informeren wij indien nodig de gemeenten, onze 
ketenpartners en klanten hierover.
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Door de uitbraak van dit virus worden we geconfronteerd met extra kosten bovenop 
onze reguliere budgetten. Op verzoek van het Dagelijks Bestuur maken we deze 
kosten in de reguliere P&C documenten inzichtelijk.

We kunnen dit werk later niet inhalen. Wei zorgen we ervoor dat:
onze kritische processen onverminderd doorgang vinden;
wij voor ouders, jongeren, inwoners, scholen en ketenpartners via website, chat 
en
we
en
wij

telefonisch bereikbaar zijn;
een stevig vangnet organiseren voor inwoners, leerlingen, ouders, scholen 
ketenpartners die onze aandacht dringend nodig hebben;
extra alert zijn op de zorgcontinuTteit, mocht het integraal crisisplan voor

een langere periode van kracht blijken te zijn.
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