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Informatiekaart bestrijding A-infectieziekte

Hoe  
bestrijdt de overheid  
een A-infectieziekte  

zoals COVID-19 
(coronavirus)?

Wat is het?

Wie doet wat?

Maatregelen

Een infectieziekte die een gevaar vormt voor de hele bevolking is een A-infectieziekte

De Wet publieke gezondheid regelt de bestrijding van infectieziekten waaronder een A-infectieziekte.
De infectieziekte COVID-19 (het uit Wuhan bekende coronavirus) heeft in Nederland de A-status sinds 27 januari 2020.
Voorbeelden van andere A-infectieziekten zijn polio, pokken, ebola, sars, mers en, in 2009, de Mexicaanse griep.

De overheid is verantwoordelijk voor het bestrijden van de A-infectieziekte

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de regie over de bestrijding van de A-infectieziekte.
De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s sturen de bestrijding in hun regio aan.
Burgemeesters en voorzitters van veiligheidsregio’s kunnen burgers vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen.

De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) voert bestrijdingsmaatregelen uit

De GGD spoort mensen op die met de (mogelijk) besmette persoon in contact zijn geweest en volgt ze.
De GGD meldt alle (verdenkingen van) besmettingen aan het RIVM.
De GGD informeert burgers en bedrijven over wat zij zelf kunnen doen om besmetting te voorkomen.

Het RIVM adviseert de minister van VWS en gemeenten en coördineert de landelijke aanpak

Het RIVM volgt de (internationale) verspreiding en adviseert de minister over de aanpak van de bestrijding.
Het RIVM adviseert over preventie- en bestrijdingsmaatregelen en coördineert de landelijke GGD-inzet.

Wat is een A-infectieziekte?

Wie doet wat in de bestrijding?

Welke (dwingende) maatregelen kan de overheid treffen?

De overheid kan de vrijheid van mensen beperken om verspreiding van de infectieziekte te voorkomen

De burgemeester of de voorzitter van de veiligheidsregio kan vrijheidsbeperkende maatregelen treffen.
Een persoon die ziek of mogelijk besmet is door de A-infectieziekte, kan verplicht worden tot quarantaine – thuis of elders.
Een persoon die mogelijk besmet is, kan verplicht medisch onderzocht worden.

De overheid kan maatregelen treffen voor plekken waar veel mensen samenkomen

De voorzitter van de veiligheidsregio kan bepalen of personen van boord of aan boord van een schip of vliegtuig mogen.
De voorzitter van de veiligheidsregio kan bepalen of personen bij aankomst op het vliegveld gescreend worden op symptomen.
De burgemeester kan evenementen aflasten en gebouwen sluiten.

De overheid kan vaccins en antivirale middelen verdelen onder (groepen van) de bevolking

De minister van VWS kan (groepen) burgers een vaccin aanbieden, indien beschikbaar – maar kan vaccinatie niet opleggen.
De minister van VWS kan antivirale middelen verdelen onder (groepen) burgers.
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