Wassenaar, 17 maart 2020
Aan de burgemeester van Wassenaar
De heer drs. L. de Lange

Betreft: Korte toelichting

Geachte Burgemeester,
Ik begreep dat er vragen zijn bij de Gemeente Wassenaar rond de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op het Duinrellpark rond het Coronavirus.
Laat ik als eerste zeggen dat wij als COA blij zijn met hoe het tot nu toe in de samenwerking gaat en is
gegaan. Het is tenslotte altijd een uitdaging een zo’n grote groep te huisvesten. De Duingalows en
het Duinhostel leenden zich hier de afgelopen periode uitstekend voor.
Het voordeel van de spreiding op het terrein, de ketensamenwerking met de beveiliging van Duinrell
zelf, de korte lijn met de Gemeente en de ketenpartners van GZA, GGD, JGZ en VWN zijn hierbij de
succesfactoren. Uiteraard ook het COA team en de medewerking van de bewoners zelf.
Al deze onderdelen spelen eveneens een belangrijke rol bij de veiligheids- en
gezondheidsmaatregelen nu bij de Coronacrisis.
Voor COA is dit een crisis in de crisis. Er was al een urgent opvangtekort en nu is dit versterkt door
Corona. De hernieuwde opvang in Duinrell zou een uitkomst zijn. Gisteren is hierover een formeel
schriftelijk verzoek aan u gestuurd.
Dat er vragen zijn over de opvang is vanzelfsprekend, zoals die vragen er ook zijn rond de nationale
maatregelen zoals gisteren verwoord door onze premier.
Op de COA PrePol locatie wonen nu nog 366 bewoners. Hiervoor zijn verschillende maatregelen
getroffen. Wij volgen hierbij de instructies van het RIVM. De GZA volgt een strikt protocol. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van zorgspecialisten en HuisartsenPlus.
Sinds 16 maart is GZA tijdelijk gestopt met het inloopspreekuur om de risico’s op besmetting met
corona voor bewoners van de COA-locaties en de zorgverleners te beperken. GZA is nog steeds
aanwezig op locatie, zorgverlening door GZA zal zoveel mogelijk telefonisch plaatsvinden met de
lokale praktijk. De zorgtelefoons op elke locatie zijn inmiddels voorgeprogrammeerd om naast de
Praktijklijn en de Tandartslijn óók het lokale nummer van de GZA Praktijk te bellen. Een overzicht van
alle telefoonnummers van de lokale GZA praktijken is beschikbaar. Patiënten met een urgente
zorgvraag kunnen, op afspraak, nog steeds gezien worden door GZA.
De bewoners zijn persoonlijk middels een instructie flyer geïnformeerd en op de bewonerswebsite
MyCoa is eveneens voorlichtende informatie geplaatst. De beperking van sociale contacten is
bekend. Op het terrein worden geen bezoekers meer toegelaten, de vrijwilligersactiviteiten zijn
gestopt en er is besloten om alle groepsactiviteiten en het faciliteren van groepsbijeenkomsten van
bewoners zoals taallessen, inburgeringstrainingen etc. stop te zetten.
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De wekelijkse meldplicht is voor zeker 2 weken opgeschort. De toegang tot de dagelijkse
(werkdagen) informatiebalie wordt gereguleerd. (d.i. enkele personen tegelijk, gepaste afstand en
toegang onder toezicht).
Wanneer er wordt besloten tot instroom op de PrePollocatie betreft dit als doelgroep mensen die al
langere tijd op Ter Apel zijn. Uitgangspunt is dat wanneer mensen ziek zijn, zij niet worden
doorgestuurd naar Wassenaar.
Er wordt nu bericht over het opzetten van tentenkampen, dit betreft echter geen COA initiatief. COA
heeft een stop op nieuwe instroom tot de opvanglocaties vanaf 16 maart.
Zou er een Corona besmetting zijn dan geldt evenals dit geldt voor de rest van Nederland de
quarantaine maatregel en wordt de betreffende persoon apart gehuisvest.
Met vriendelijke groet,

Peter van der Heide
Locatiemanager PrePol Wassenaar

Zie ook onze website:
Het COA neemt maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en
volgt daarbij de adviezen en richtlijnen van het RIVM. De gezondheid van
medewerkers en bewoners heeft de hoogste prioriteit. Daarom volgt het COA de
ontwikkelingen nauwgezet.
Het COA heeft medewerkers en bewoners geïnformeerd over de noodzaak om
verspreiding van het virus te voorkomen. In het Protocol Infectieziekten staat informatie
over hoe je moet handelen bij (een vermoeden van) besmetting en welke preventieve
richtlijnen er zijn om je te beschermen. Op opvanglocaties in het land werkt het COA
nauw samen met de GGD. Bewoners met gezondheidsklachten verwijzen we door naar
Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA).
Als asielzoekers naar Nederland komen, krijgen ze een medische intake van GZA en
wordt de algehele gezondheidstoestand bekeken. Daarnaast krijgen asielzoekers uit
landen met een risico op tuberculose een tbc-controle. Dit zijn voorzorgsmaatregelen die
altijd genomen worden. Als extra voorzorgsmaatregelen wordt van alle nieuwe
asielzoekers de temperatuur opgenomen en is de medische vragenlijst uitgebreid met
vragen over luchtwegklachten. Als er een vermoeden is van besmetting, dan vindt verder
onderzoek plaats. Bij een mogelijke besmetting werkt het COA nauw samen met de GGD,
het RIVM en gemeenten.
De te nemen maatregelen worden aangepast als de ontwikkelingen met betrekking tot het
coronavirus daarom vragen.
(website COA)
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