PILOTS FIELDLAB EVENEMENTEN & SCENARIOS GGD

De pilotevenementen van Fieldlab Evenementen zijn er op gericht om te onderzoeken in
hoeverre evenementen veilig georganiseerd kunnen worden bij het loslaten van specifieke
onderdelen van het generiek kader van het RIVM1.
In deze bijlage een overzicht van de maatregelen die genomen worden in diverse scenario’s, ter
informatie voor de GGD in de betrokken regio’s.
Scenario – communicatiekanaal van de pilots valt uit
Om dit scenario te voorkomen wordt gewerkt met bestaande techniek, die reeds eerder is
gebruikt. Indien het communicatiekanaal (de close app) uit zou vallen, is er een fallback scenario
waarbij de communicatie via e-mail wordt uitgevoerd. De contactgegevens zijn, conform AVG
regeling, bekend bij de organisator van het evenement, die dan de communicatie overneemt.
Scenario – Positief testresultaat
Indien een proefpersoon een positief resultaat krijgt op de Antigeen sneltest voorafgaand aan de
pilot, wordt hem of haar verzocht om de maatregelen te treffen zoals voorgeschreven door het
RIVM. Door de koppeling met CoronIT of anderszins vanuit Open Nederland/Lead Healthcare,
wordt de GGD automatisch op de hoogte gebracht voor Bron en Contact-onderzoek. De
proefpersoon krijgt de melding dat hij of zij in quarantaine moet en niet naar de pilot af moet
reizen, maar direct naar huis moet gaan.
Scenario – Testresultaten niet of niet op tijd beschikbaar
Om dit risico zo klein mogelijk te maken, wordt gewerkt met één van de vaste leveranciers van
het ministerie van VWS. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van de reguliere werkwijze van deze
partijen. Mochten door omstandigheden de testen op de betreffende locatie niet kunnen worden
afgenomen, gelden de volgende maatregelen:
o

Er wordt doorverwezen naar de dichtstbijzijnde testlocatie;

o

Alleen in het uiterste geval wordt verwezen naar een tijdelijke locatie in de directe
omgeving van het evenemententerrein.

Scenario – Vermenging van proefpersonen met niet-proefpersonen
Voor de maatregelen om dit risico te verkleinen verwijzen we naar het veiligheidsplan van de
organisator. Er wordt in het plan een beschrijving gegeven van de getroffen maatregelen.
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In het pilot evenement wordt uitgegaan van uitsluitend negatief geteste personen die het
evenement bezoeken. In het geval er een niet-geteste persoon in aanraking komt met de
proefpersonen.
•

Gezien het feit dat er een ruime tijd tussen besmetting en besmettelijk zijn is, kunnen de
deelnemers op de vooraf vastgelegde wijze deelnemen aan het evenement.

•

De periode van 10 dagen waarin deelnemers gevraagd wordt om terughoudend te zijn in
sociale contacten en af te zien van contacten met kwetsbare groepen, dient om mede het
risico in dit scenario te verminderen.

Scenario – Proefpersoon legt geen tweede test na afloop af
Proefpersonen moeten volgens de voorwaarden een tweede Antigeen sneltest afleggen in een
periode van vijf dagen na de pilotevenementen. Om te zorgen dat dit wordt nageleefd, wordt hier
meermaals een oproep voor gedaan.
Indien een persoon deze test niet aflegt, is er geen dwangmiddel om dit af te dwingen. Wel is aan
de proefpersonen gecommuniceerd dat ze, tot de ontvangst van een negatieve testuitslag niet in
contact moeten treden met risicogroepen. Deze boodschap zal herhaald worden op de dag na de
beoogde testdag.

Scenario – Positief testresultaat achteraf
Door de maatregelen rondom de pilot, is het risico hierop tot een minimum terug gebracht.
Andreas Voss, viroloog van het RadboudUMC, heeft aangegeven dat het risico hierop als gevolg
van de pilot hierdoor kleiner is dan in het reguliere verkeer.
Indien een proefpersoon een positief resultaat krijgt op de PCR test na afloop van de pilot, wordt
hem of haar verzocht om de maatregelen te treffen zoals voorgeschreven door de RIVM. Door de
koppeling met CoronIT of anderszins vanuit het lab, wordt de GGD automatisch op de hoogte
gebracht voor Bron en Contact-onderzoek. Indien de privacyregels dit toestaan, zal vanuit de
data van de pilot een volledige lijst ter ondersteuning geleverd worden waarop te zien is met
welke personen de besmette persoon langdurig in aanraking is geweest.
Met de GGD zijn afspraken gemaakt dat positieve resultaten worden teruggekoppeld aan
Andreas Vos, om op die wijze een beeld te krijgen van de testresultaten naar aanleiding van de
pilot evenementen.

