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Geachte raadsleden,

Op 6 januarijl. is gestart met de eerste vaccinaties tegen Covid-19. Afgelopen week hebben de

ontwikkelingen rond de vaccinaties zich snel opgevolgd. Via deze brief wil ik u informeren over het

vaccinatiebeleid landelijk en regionaal in Kennemerland. De minister van VWS heeft op 4 januari jl.

de Tweede Kamer geïnformeerd over de wijzigingen en laatste stand van zaken vaccinatiestrategie.

De volledioe brief vindt u hier.

Start vaccinaties landel ijk
De afgelopen weken is hard gewerkt door de GGD-regio's om zo snel mogelijk te starten met

vaccineren. Zorgmedewerkers in de verpleeg(huis)zorg, gehandicaptenzorg en medewerkers in de

wijkverpleging en WMO-ondersteuning ontvangen vanaf 4 januari jl. van hun werkgever een brief

waarmee ze,via het GGD-callcenter, een afspraak kunnen inplannen voor hun COVID-19 vaccinatie.

Bij het inplannen van de afspraak wordt gelijk een datum gepland voor de tweede vaccinatie die drie

weken later moet plaatsvinden.

Vanaf I januari worden de eerste zorgmedewerkers gevaccineerd in drie GGD-regio's: Hart voor

Brabant, Utrecht en Rotterdam. Op 11 januari volgen de regio's Drenthe, Amsterdam en

Haaglanden. Daarmee heeft de GGD twee pilotgroepen, de pilots lopen tot 14 ianuari. Op 15 januari

starten alle GGD-regio's, waaronder GGD Kennemerland.

Uitgaande van het huidige leveringsschema van BioNTech/Pfizer kunnen vanaf 18 januari maximaal

66.000 zorgmedewerkers per week worden gevaccineerd. De strategie voor alle doelgroepen van

boven de 18 jaar is schematisch als volgt weer gegeven. Zorgpersoneel gaat hierbij voor

gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO/thuiszorg. Hierbij is het ook van belang om te beseffen

dat diverse factoren de planning en strategie kunnen beïnvloeden, zoals goedkeuring van vaccins,

voldoende levering en logistieke voorwaarden van de vaccins.
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Vaccineren in Kennemerland
Vanaf 15 januari start GGD Kennemerland met vaccineren op Schiphol. De vaccinatielocatie is naast
de Xl{estraat gelegen. Deze locatie is bepaald in overleg met zorginstellingen op basis van de
goede bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer.

De verdeling van vaccins over het land vindt plaats op basis van inwonertal. Voor Kennemerland
betekent dit dat circa 14.000 vaccins beschikbaar komen. Per dag (zeven dagen per week) kunnen
ongeveer 275 vaccins gezet worden.

Om het vaccinatieprogramma uit te voeren wordt gebruik gemaakt van medewerkers uit de gehele
Veiligheidsregio die gehoor hebben gegeven aan een oproep om te helpen. Er wordt op ingezet om
ervaren personeel in te zetten om goede kwaliteit neer te zetten, maar ook meer vaccins te kunnen
halen uit de fles waarin het vaccin wordt aangeleverd.

De komende dagen vindt landelijk nog overleg plaats hoe binnen de hoofdstructuur het vaccinatie-
programma verder vorm gaat krijgen en wie daar mee aan de slag moet. Over de ontwikkelingen zal
actief worden gecom m u niceerd.

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Met vriendelijke groet,

E.J. Roest,
Burgemeester van Bloemendaal
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