Beste Brabanders,
Gisteren hebben wij, de voorzitters van de drie veiligheidsregio's uit de provincie, op een
persconferentie de maatregelen toegelicht die we nemen om de risico's op verdere verspreiding van
het Coronavirus in de provincie Noord-Brabant te beperken.
We kondigden aan om sociale contacten tot een minimum te beperken en geen nieuwe sociale
contacten aan te gaan. Verder riepen we op om extra te letten op ouderen en de kwetsbaren in onze
provincie. Daarnaast een verbod op alle evenementen met meer dan 1000 deelnemers in onze
provincie. Dat geldt voor evenementen met en zonder vergunningsplicht. Tenslotte een oproep aan
alle organisatoren van evenementen en bijeenkomsten in de provincie om te heroverwegen of ze
hun activiteiten wel door moeten laten gaan. Het bij elkaar brengen van grotere groepen mensen is
op dit moment niet verantwoord.
We merken dat de Brabanders gehoor geven aan onze oproep en waar mogelijk maatregelen nemen
om een verdere verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit doet ons goed,
we zijn er trots op dat Brabanders er samen de schouders onder zetten om dit virus zo snel mogelijk
een halt toe te roepen.
Ook het advies van de sportkoepel NOC/NSF richting alle sportbonden om alle amateurwedstrijden
waar Brabantse teams bij betrokken zijn, af te gelasten, doet ons goed. NOC/NSF geeft hiermee het
signaal af dat we dit samen moet doen. Net als de KNVB. Niet als provincie alleen, maar ook met hulp
en inbreng van landelijke instanties.
Uiteraard beseffen we dat er ook sectoren zijn voor wie dit allemaal niet eenvoudig te regelen is. We
denken hierbij vooral aan de onderwijsinstellingen en de zorgcentra. Voor hen staat dienstverlening
voorop. Zij kunnen niet besluiten om de deuren te sluiten omdat veel inwoners op hun zorg en steun
rekenen. Juist in deze tijden van crisis. De mensen die hier werken, doen een stap extra op dit
moment. Dit waarderen wij zeer. Wij zijn er blij mee en het maakt ons ook trots dat ook deze
Brabantse organisaties er vol hun schouders onder zetten.
Natuurlijk blijft u de maatregelen toepassen die we hebben aangekondigd: was je handen regelmatig,
hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en schudt geen handen.
Twee van de zeven dagen sociale onthouding zitten er al op. Brabanders, blijft u inspannen om
verder verspreiding tegen te gaan. Maandag delen we de actuele informatie van dat moment met u.
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