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Laatste nieuws coronavirus (COVID-19) Zeeland
Dertig nieuwe patiënten, in totaal 224 positief geteste personen
Sinds gisteren zijn in Zeeland dertig mensen positief getest op het coronavirus (COVID19). Het betreft inwoners uit de gemeenten Goes, Hulst, Kapelle (2), Middelburg (4),
Noord-Beveland, Sluis, Terneuzen (5), Tholen (16) en Veere (2). Daarmee komt het
totaal aantal positief geteste mensen op 224. Bij drie eerder bevestigde patiënten is uit
het contactonderzoek gebleken dat zij niet woonachtig zijn op Schouwen-Duiveland en
in de gemeente Vlissingen. Dit is aangepast in de telling.
Vier Zeeuwen zijn overleden sinds de laatste update. Dit betekent dat er nu in totaal
twintig personen uit Zeeland zijn overleden aan de ziekte.
Aangepast testbeleid
Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal
dat hier genoemd wordt. Dit komt doordat niet iedereen met een mogelijke besmetting
getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen
worden en zorgverleners. Het testbeleid is aangepast om vooral kwetsbare mensen beter
te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen.
Wat kan je zelf doen?
Het is belangrijk te letten op goede hand- en hoesthygiëne. Heb je geen klachten?
Vermijd grote groepen, houdt in elk geval een afstand van 1,5 meter tot andere
personen aan en werk thuis als het kan. Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Blijf dan
thuis en beperk (sociale) contacten. Krijg je er ook koorts bij? Dan moet iedereen in het
huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan
uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
Heb je vragen?
Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan
vermeld op de website van de Rijksoverheid. Ga voor gezondheidsgerelateerde vragen
en antwoorden naar de website van het RIVM. Bij vragen over je gezondheid kun je
terecht bij je eigen huisarts of de website www.thuisarts.nl, algemene vragen over het
virus kunnen gesteld worden via: 0800-1351 (vanaf het buitenland te bereiken via +31
20 205 1351).
Meer informatie
Bezoek voor meer informatie de website van GGD Zeeland en volg de informatie van de
overheid via www.zeelandveilig.nl.
__________________________________________________________________________________

Laatste nieuws coronavirus (COVID-19) Nederland
Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 5.784
(+625)
Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 1.339 (+166)
Het totaal aantal positief geteste patiënten: 14.697 (+1.083)

Duiding
Vandaag zijn er 625 patiënten als in het ziekenhuis opgenomen gemeld. Er zijn 166
personen als overleden gemeld. Deze mensen zijn niet allemaal in de afgelopen dag in
het ziekenhuis opgenomen of overleden.
In de rapportage Data coronavirus is een grafiek opgenomen met het aantal
ziekenhuisopnames naar meldingsdag en sterfgevallen per dag van overlijden. Door
vertraging in de meldingen kunnen deze cijfers per dag wijzigen.
De eerste effecten van de maatregelen lijken zichtbaar. Het aantal in het ziekenhuis
opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland neemt minder
snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten.
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) krijgt via meerdere bronnen
informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De gegevens per dag van
Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportage
Data coronavirus in Nederland. Deze cijfers worden continu bijgewerkt door Stichting
NICE. De cijfers in deze rapportage lopen daarom wat achter op de actuele situatie.
Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in
Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.
_________________________________________________________________________________
Noot voor de reactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van GGD Zeeland
via communicatie@ggdzeeland.nl of telefonisch via 0113-249444 (algemeen telefoonnummer
Communicatie).

