Overzicht maatregelen Veiligheidsregio Flevoland vastgesteld in Regionaal Beleidsteam d.d. 24 september 2020
Type maatregel
Groepsgrootte op aanwijzing
Rijk

Maatregelen
• Verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen en buiten
• Meldplicht voor organisaties voor samenkomsten van meer dan 50 personen

Horeca op aanwijzing Rijk

•
•
•

Inlooptijd tot 12 uur ’s nachts
Muziek uit vanaf 12 uur ’s nachts
Sluiting om 1 uur ’s nachts

Doelgroepencommunicatie

•

Gesprekken met specifieke doelgroepen/branches/sectoren (o.a. horeca/
zalencentra/geloofsgemeenschappen/sportverenigingen/studentenverenigingen) over de urgentie van de naleving van maatregelen.
Gesprekken via colleges B&W en bestaande gemeentelijke netwerken.
Gerichte communicatie (campagnes) aan jongeren, mensen met een niet-westerse achtergrond, studenten en de onderwijsinstellingen.

•
Intensivering handhaving

•
•

Waar nodig sluiten van buitengebieden waar illegale feesten gehouden kunnen worden en extra aandacht voor handhaving op het water
(partyboten).
Inzetten op signaleren, registreren en vervolgens gericht handhaven middels controles op plekken waar mensen samenkomen, zoals feest- en
zaallocaties, horecagelegenheden en sportkantines.

Communicatie algemeen

•

Extra aandacht wordt gevraagd voor alle corona-maatregelen in het openbare leven, zoals in winkels, horeca, huis en sportkantines:
o Bij binnenkomst altijd de handen desinfecteren
o Altijd 1,5 meter houden door gebruik maken van looppaden met eenrichtingsverkeer
o Desinfecteren en tellen van winkelmandjes en winkelwagens
o Gezondheidscheck bij binnenkomst in horecazaken met achterlaten van contactgegevens
o Toelatingsbeleid bij winkels, zodat niet teveel mensen tegelijk binnen zijn.

Beschermen kwetsbare
ouderen
Overig

•

We verkennen met winkeliers en ondernemers en samenwerkingspartners of aparte venstertijden voor risicogroepen kunnen worden
ingesteld (bv. bibliotheken, gemeentehuizen, zwembaden).
Het helpen organiseren van veilige sociale activiteiten gericht op jongeren / studentenverenigingen.
Aanscherpen van maatregelen om grote drukte in de openbare ruimte te voorkomen, zoals tijdelijk afsluiten van wegen, instellen van
eenrichtingsverkeer en doseren van de toegang.

•
•

NB. De grijs gearceerde maatregelen zijn landelijke maatregelen die op aanwijzing van de Minister van VWS worden genomen.

