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Onderwerp: update maatregelen COVID-19

Geachte raadsleden,
Via deze brief informeer ik u over de maatregelen rondom COVID-19, de tijdelijke vaccinatie locatie
in Zandvoort en de laatste cijfers over het aantal gevaccineerde inwoners in de regio Kennemerland
en Haarlem.
De meeste maatregelen worden verlengd tot en met 21 april. De avondklok blijft van kracht, maar
start om 22.00 uur in plaats van 21.00 uur.
Avondklok
De avondklok wordt verlengd tot en met woensdag 21 april om 04.30 uur in de ochtend. Wel
veranderd de tijd van de avondklok. Vanaf woensdagavond 31 maart start de avondklok om 22.00
uur in plaats van 21.00 uur. Dit houdt in dat het van 22.00 uur tot 04.30 uur verboden is om zonder
geldige reden op straat te zijn.
Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, zoals supermarkten, sluiten uiterlijk om 21.45
uur in plaats van 20.45 uur. Het afhalen van eten bij eet- of drinkgelegenheden mag ook tot 21.45
uur.
Zelftesten
De verwachting is dat er vanaf midden april corona-zelftesten beschikbaar zijn. In het onderwijs kan
daarmee risicogericht en preventief getest worden.
Wanneer de besmettingscijfers het toelaten en de onderwijsinstellingen de studenten een zelftest
kunnen aanbieden is de verwachting dat het hoger onderwijs zo snel mogelijk weer les op locatie kan
volgen. Dit zal op zijn vroegst vanaf 26 april zijn.
Toegangstesten
Om evenementen en anderen activiteiten weer plaats te kunnen laten vinden, wordt gekeken naar
toegangstesten. Voordat een evenement of activiteit begint, moet dan een test gedaan zijn. Bij een
negatieve uitslag krijgt iemand toegang. Deze kan getoond worden via een app. Op voorwaarde dat
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de corona-cijfers dit toelaten, worden de komende periode proeven gedaan bij bijvoorbeeld
kleinschalige evenementen en activiteiten.
Tijdelijke vaccinatie locatie in Zandvoort
Op maandag 29 maart start GGD Kennemerland met vaccineren in Zandvoort. Dan opent voor een
periode van tien weken een pop-up vaccinatielocatie in Zandvoort op het braakliggende terrein naast
Tolweg 10. Op 26 maart wordt de tijdelijke locatie daar gereed gemaakt voor gebruik.
De tijdelijke vaccinatie locatie heet Pop-up. De Pop-up unit is één straat waar één type vaccin worden
gegeven. Naast de ruimte voor de administrateur en de prikplek is er ook een ruimte waar het vaccin
bewaard en voorbereid kan worden, en beschikt de unit over een wachtruimte voor na de prik. In
Zandvoort wordt gevaccineerd met Pfizer.
Update vaccinatiecijfers in Kennemerland en Haarlem
Tot slot informeer ik u over het aantal vaccinaties in de regio Kennemerland en meer specifiek
Haarlem.
Afgelopen woensdag 24 maart kon weer worden gestart met het vaccineren met AstraZeneca.
Opgelopen achterstand in het vaccinatieprogramma kan weer worden ingelopen.
In de GGD-regio Kennemerland zijn tot en met 24 maart 44.4478 vaccinaties gezet, waarvan 71 % de
eerste vaccinatie is en 29% de tweede vaccinatie. In Haarlem zijn er tot en met 24 maart 11.012
vaccinaties gezet, waarvan 71% de eerste vaccinatie is en 29% de tweede vaccinatie. Vaccinaties
gezet door huisartsen, ziekenhuizen en andere partijen zijn niet meegerekend. Voor landelijke cijfers
omtrent het vaccineren verwijs ik u naar het Coronadashboard | COVID-19 | Rijksoverheid.nl
Ik ga er vanuit dat u hierbij voldoende bent geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Drs. J. Wienen
Burgemeester van Haarlem
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