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Weekoverzicht Defensieoperaties
25 maart 2020 | 12:00
Vanwege de snelle ontwikkelingen rond de coronacrisis kijkt Defensie
dagelijks of de bijdrage aan internationale missies moet worden
aangepast. Ook in eigen land staat alles bij de krijgsmacht in het teken
van de bestrijding van het COVID-19-virus. Een overzicht van
Defensieoperaties in de week van 18 tot en met 24 maart.

De situatie is de afgelopen dagen in diverse missiegebieden veranderd. Dit komt
door maatregelen en richtlijnen van het gastland of de missieleiding. In steeds
meer missiegebieden zijn operaties stilgelegd of teruggeschroefd. In een aantal
gevallen heeft de missieleiding de deelnemende landen opdracht gegeven om
personeel dat niet-essentieel is voor de missie terug te halen.
Litouwen
Een aantal Nederlandse militairen van de enhanced Forward Presence in Litouwen is besmet met het COVID-19-virus. Het aanwezige
personeel op de kazerne in Rukla is daarom in quarantaine geplaatst. Binnen de NAVO-gevechtsgroep wordt nu breed getest op het virus.
Defensie bekijkt welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Dat gebeurt in nauw overleg met de missieleiding en de Litouwse autoriteiten.
Een C-130 Hercules van de luchtmacht haalde maandagnacht 5 militairen op in Litouwen. 2 van hen zijn besmet met het coronavirus, van wie
1 is opgenomen in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. De anderen zitten inmiddels thuis in isolatie.
Bijdrage bestrijding coronacrisis in Nederland

Militairen leverden maandag 40 beademingsapparaten afgeleverd bij 7 civiele ziekenhuizen in het land. De ziekenhuizen gebruiken de
apparaten om ernstig zieke coronapatiënten te beademen op hun intensive care-afdelingen.
Planners
Sinds zaterdag ondersteunt Defensie bij onder meer het herverdelen van patiënten van Brabantse naar andere ziekenhuizen in het land.
Militairen nemen de planning voor hun rekening. Door overbelasting kan Brabant niet zelf op zoek naar plekken om patiënten onder te
brengen.
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Defensie zet nog meer planners in. 5 militairen ondersteunen de directies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij de
aanpak van de crisis. Ook helpen 3 medische planners bij het ombouwen van het Van der Valk hotel in Zuid-Limburg tot zorghotel.
Noodopvang asielzoekers
Defensie stelt sinds vorige week een terrein voor noodonderdak beschikbaar. Dit is voor mensen die door de coronamaatregelen niet kunnen
instromen in het asielproces. Ze worden voor onbepaalde tijd ondergebracht op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp.
Lopende operaties buitenland:



Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon
waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese
oostgrens telt 4 multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen
voor de bataljons wisselen elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.



Momenteel nemen zo’n 170 Nederlandse militairen deel aan Resolute Support. De focus ligt op het trainen, adviseren en
assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Ongeveer 15 adviseurs van landmacht, marine en marechaussee richten zich in
Mazar-e-Sharif en Kabul op het verbeteren van logistiek en onderhoud, positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en
bestrijding van criminaliteit. De rest van de Nederlanders beveiligt en ondersteunt de trainingsmissie.



Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil zijn
Nederlanders om trainingen te geven aan Koerdische strijders, in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire
adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan
deel. Inmiddels ligt de training in Erbil en Kabul stil tot begin mei.



Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn
gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid
op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan
de detailplanning van de strijd.



Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die de vrede bewaken. Ze doen mee aan Undof, Untso, Unifil
en USSC, deze trainingsmissie is inmiddels stilgelegd door de Palestijnse Autoriteit.



Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele
experts aan EU-missies in de regio (EUTM en Eucap Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali.



Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de
deelname aan Minusma. De missie wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers
ondersteunen bij hun early warning-capaciteit.



Zr.Ms. De Ruyter neemt deel aan de missie Agenor, die valt onder de noemer European-led Maritime Awareness in the Strait of
Hormuz, kortweg EMASOH. Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. Het schip keert in
juni weer terug.




Zr.Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit en wordt ingezet voor kustwachttaken.



Beveiligingsteams van mariniers, zogenoemde Vessel Protection Detachments, beveiligen in de Golf van Aden incidenteel
Nederlandse schepen tegen piraterij.



Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachements. Die
beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage
regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.

Zr.Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1
(SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet de Noordzee van onder meer zeemijnen en vliegtuigbommen. Afgelopen week is 1
explosief vernietigd.

Lopende acties/operaties binnenland:



De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 51 keer uit na meldingen van explosieven ergens in Nederland. De militaire
specialisten identificeerden en ruimden de projectielen indien nodig.



De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf het Air Operations Control Station
Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt
de taak bij Nederland.



20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van
Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar
verwachting tot 1 juli.



Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van een bosperceel in de omgeving van Zwolle.
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Afstand houden
25 maart 2020 | 10:30
1,5 meter afstand houden is juist nu belangrijk, omdat we zo weinig mogelijk mensen besmet willen hebben. De kracht van
afstand houden is dat het virus zich daardoor een stuk minder snel verspreidt. Zo worden er minder mensen tegelijk ziek en
winnen we tijd en capaciteit voor artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen.

Op onze werkplek ziet dit er als volgt uit:






Werk zoveel mogelijk thuis.
Werk op kantoor, op kazernes, en andere werkplekken op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
Houd in kantines minimaal 1,5 meter afstand van anderen in de rij, bij de kassa en aan tafel.
Zorg voor spreiding van personeel door bijvoorbeeld in verschillende tijdsblokken te werken of eten.

Voorjaarsnummer Safety Magazine
25 maart 2020 | 11:31
Deze week valt de voorjaarseditie van het Safety Magazine bij jou op de deurmat. Een bolle buiken nummer met nieuwe
onderzoeksmethoden en gevaarlijke stoffen onder de loep.
De actualiteit heeft ons een beetje ingehaald. Over de corona-crisis lees je dan ook niks in ons magazine. Misschien juist wel even lekker
omdat we via allerlei kanalen al worden geïnformeerd over dit gevaarlijke virus. Dus trek je even terug, en pak het magazine erbij voor wat
corona-vrije tijdsbesteding.
Het is weer lente, de zon neemt in kracht toe en langzaam wordt het weer aangenaam buiten. Dat vindt de eikenprocessierups ook. Jeuk krijg
je ervan! Lees hoe je de kriebels van dit vervelende rupsje van je lijf kan houden. In de rubriek Safety Asked Questions vertelt
Luchtverkeersleider Jimin alles wat je moet weten over runway incursions. Verder de kunst van het landen op een varend schip, olijfgroene
patrouillepaden en het effect van slaaptekort. Slaapdronken, het bestaat echt!
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Pas op voor legionella-besmetting
24 maart 2020 | 16:40
Pas op voor legionella. Nu veel mensen thuiswerken neemt het watergebruik op defensielocaties af. Zij die niet thuis werken
doen er verstandig aan de kraan even goed te laten lopen voordat water wordt gebruikt. Zo is een legionellabesmetting te
voorkomen.
Normaal zorgt het facilitair bedrijf voor het doorspoelen van watertappunten. Door het veelvuldige thuiswerken vanwege COVID-19 gaat het
nu echter om veel meer leidingen. Daarnaast heeft ook het facilitair bedrijf minder mensen op de gebruikelijke locaties vanwege het
coronavirus.
Goed ventileren
Een legionellabesmetting ontstaat bij het inademen van waterdamp. Door de kraan of douche (tappunt) te laten lopen ontstaat damp. Vaak
gebeurt dit in afgesloten ruimten en staat iemand daardoor in een ruimte vol met waterdamp. Om besmetting te voorkomen is het dus van
belang dat de ruimte met het tappunt goed wordt geventileerd.

Paresto: ontbijt en lunch uitsluitend take away
24 maart 2020 | 16:10
Paresto biedt vanaf morgen (25 maart) de broodmaaltijden (ontbijt en lunch) uitsluitend nog aan op basis van take away. Dit
komt voort uit de aangescherpte kabinetsmaatregelen COVID-19: het vermijden van sociale activiteiten en groepen mensen.
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Voor gasten van de Paresto-restaurants betekent dit het volgende:





Tijdens de reguliere ontbijtopenstelling zijn alle restaurants gesloten.



In verband met de voedselveiligheid wordt de warme maaltijd gewoon op de reguliere wijze verstrekt. Alle gasten worden
verzocht om hierbij minimaal 1,5 meter afstand te bewaren ten opzichte van andere gasten en de Paresto-collega’s.

Tijdens de avondmaaltijd stellen gasten zelf een ontbijtpakket samen voor de volgende ochtend.
De lunch wordt aangeboden in de vorm van een broodmaaltijd, die de gast zelf in het restaurant kan klaarmaken om vervolgens
elders te nuttigen.

Veilig thuis werken
24 maart 2020 | 09:45
Vele luchtmachters werken nu via hun computer vanuit huis. Op het gebied
van cyber brengt dit natuurlijk ook risico’s met zich mee.
Vanuit het security operations center (SOC) luchtmacht zien we een toename in
cyberaanvallen op individuen met het thema coronavirus en COVID-19. Hierdoor zijn de
onderstaande tips nog belangrijker geworden.
• Maak gebruik van een Telestick of werk via Defnet Remote++
• Laat bestanden op de interne defensieomgeving. Verplaats deze niet naar je eigen
desktop/laptop of tablet.
• Houdt rekening met een langere reactiesnelheid door capaciteitsproblemen,
waardoor applicaties trager kunnen werken.
• Houdt rekening met het ontvangen van phishingmails en valse e-mails omtrent het Coronavirus. Het is bekend dat criminelen gebruik
maken van de huidige ontwikkelingen door het versturen van phishingmails of het verspreiden van malware. Als u een malafide e-mail heeft
ontvangen, meldt dit. Ga niet in op de phishingmail.
• Klik niet op links in e-mailberichten, open geen onbekende bijlagen en vul geen gegevens in bij e-mailberichten die u niet verwacht of van
een onbekende afzender zijn.
• Houd de organisatierichtlijnen aan betreffende informatiebeveiliging. Ga bewust om met informatie thuis en wat u bespreekt in
berichtenapps of tijdens een videoconference.
• Volg de richtlijnen van de organisatie omtrent gebruik van hard- en software. Denk aan gebruik van privé- en randapparatuur en het
installeren van applicaties. Een voorbeeld is de malafide app ‘COVID19 Tracker’ deze installeert de CovidLock ransomware op apparaten met
het Android besturingssysteem.
Cyber Escape Room
Op intranet via VIOD is een Cyber Escape Room waarmee je je kennis over cyber gerelateerde problemen op de werkplek kunt testen: Klik
hier om de Cyber Escape Room te starten.
Google phising quiz
De google phishing quiz is een korte en eenvoudige manier om phishing e-mails te leren herkennen: phishingquiz.withgoogle.com

Voor je eigen apparatuur
• Gebruik maken van het gezond boeren verstand (Common sense)
• Maak gebruik van een antivirusprogramma zoals: Windows Defender, AVG, Sophos, of anderen.
• Installeer nieuwe updates zo snel mogelijk.
• Maak backups van je bestanden.
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• Maak gebruik van 2Factor-Authentication bij het inloggen bijvoorbeeld met: Google Authenticator of Ubikey.
• Maak gebruik van een Password Manager om wachtwoorden veilig op te slaan. Voorbeelden hiervan zijn: Dashlane, 1Password, Lastpass of
KeePass
• Vermijdt WiFi hotspots en zet WiFi en Bluetooth uit indien niet in gebruik.

Nieuwe Defensiepas nodig bij thuiswerken
23 maart 2020 | 13:58
Om thuis te kunnen werken moet je in het bezit zijn van de nieuwe
Defensiepas (G3). De oude is niet meer bruikbaar.
Nog niet in het bezit van een nieuwe pas maar wel een oproep ontvangen? Haal de pas
dan op bij het verstrekkingspunt. Geen oproep gekregen? Neem dan contact op met je
kaartbeheerder. Wel een nieuwe pas maar geen pincode? Vraag dan een nieuwe pas aan
bij de kaartbeheerder.
Lees meer over samenwerken op afstand op de pagina Tips voor thuiswerken.

Contact met Service Desk Defensie
23 maart 2020 | 14:10
De medewerkers van de Service Desk Defensie (SDD) werken door om iedereen zo snel en goed mogelijk van dienst te zijn.
Doordat het erg druk is, kunnen zij op dit moment niet alle vragen telefonisch beantwoorden.
Kijk in de bijlage voor een kort overzicht met vragen waarvoor je de SDD kunt bellen en welke vragen zijn te stellen via DigiOn. Kort gezegd:
gebruik DigioOn als je wel kunt werken en bel als je niet kunt werken.
Lees meer over samenwerken op afstand op de pagina Tips voor thuiswerken

Oorlogsheld Eddy Jonker overleden
19 maart 2020 | 06:41
Engelandvaarder Eddy Jonker is dinsdag op 99-jarige leeftijd
overleden. Voor zijn inzet voor bezet Nederland was hij
onderscheiden met het Bronzen Kruis.
De destijds 23-jarige Jonker vertrok in juli 1943 naar Engeland om zich als
piloot in te zetten bij de Royal Air Force. Na een gevaarlijke 5 dagen
durende reis over de Noordzee kwam hij in het Verenigd Koninkrijk aan.
Van de vele Nederlanders die dat ook probeerden slaagden er slechts
weinigen in.
Opofferingsbereidheid
De oorlogsjaren waren weliswaar zwaar voor Jonker, maar kende voor
hem ook positieve kanten. Zo vertelde hij enkele jaren geleden nog dat
hij door de opgedane ervaringen had geleerd te observeren en scherp te zien. Dat hij goed heeft leren luisteren naar ervaringen van anderen
en analyserend kon nadenken. Ook de behoorlijke hoeveelheid zelfkritiek en durf om te handelen kwamen hem volgens zijn eigen zeggen in
zijn latere leven goed te pas. “Het klinkt vreemd, zelfs lichtelijk afstotend, maar oorlogsomstandigheden dragen ook positieve elementen in
zich”, zei hij destijds. “Zij creëren de mogelijkheid tot een heel duidelijk afgebakend gemeenschappelijk doel, tot grote saamhorigheid,
vriendschap en opofferingsbereidheid.”
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Daar gaat het uiteindeljk om
Teleurstellingen kende Jonker ook, zoals over de opstelling van velen gedurende de oorlog. “En in nog grotere mate over wat er allemaal na
de oorlog is gebeurd en nog steeds gebeurt." zei Jonker een tijdje terug. "Ik ben ook niet optimistisch over de huidige koers van onze
samenleving, temeer niet omdat ik er absoluut niet in geloof dat de samenleving iets heeft geleerd van de oorlog.”
Jonker laat een boodschap na. “Je geweten en je eigen verantwoordelijkheid zijn van groot belang voor je persoonlijke ontwikkeling en heeft
alles te maken met de vraag naar de zin van het leven. En als je alle franje en waan van de dag buiten beschouwing laat, gaat het daar
uiteindelijk toch om”, zei hij destijds.
Verzuchting

De oorlogsheld zei toen te hopen dat de jongere generatie zal leren van de fouten van hun voorgangers, maar betwijfelt dat. “Dat klinkt
behoorlijk pessimistisch, maar volgens mij ben ik een realist en zolang wij bij de aansturing van onze samenleving blijven uitgaan en ons
baseren op een foutief mensbeeld en iedere generatie weer opnieuw het wiel wil uitvinden en onvoldoende leert van het verleden, zullen wij
blijven aanmodderen. Helaas moet ik eindigen met de verzuchting dat mijn generatie wel de oorlog won, maar de vrede verloor.”
Wat Jonker betreft verdient de naoorlogse slogan 'nooit meer oorlog' dan ook een dikke onvoldoende.
Twijfel
De twijfel die de oud Engelandvaarder geruime tijd bezighield betrof het begrip vrijheid. “Vrijheid, hoe belangrijk die ook is, is ook één van de
belangrijkste oorzaken van de vele problemen in onze huidige samenleving. Is de steeds groter geworden individuele vrijheid, in tegenstelling
tot het begrip waar vrijheid voor staat, voor velen niet juist een bron van grote onzekerheid en daardoor onvrijheid geworden? En de vraag
die gesteld mag worden is of die grote vrijheid ons al dan niet werkelijk bevalt en of men wel bereid is de prijs daarvoor te betalen.”
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Onthulling Chinook met special paint op vliegbasis Woensdrecht
18 maart 2020 | 11:25
Ter ere van het 75 jarig bestaan van het 298 squadron, hebben de schilders van het 980 squadron voor deze gelegenheid een
mooi stukje vakmanschap afgeleverd.

“Dit is een prachtige gelegenheid om ons vakmanschap echt weer eens te laten zien” aldus LTKOL Arwi Klip commandant 980 squadron.
Op 17 februari zijn de schilders in de schilderloods op vliegbasis Woensdrecht aan de slag gegaan. Er is met man en macht gewerkt om
binnen een maand tijd het geheel tot een goed einde te brengen. De libelle en de beer zijn door de schilder met de losse hand erop gezet. Op
17 maart heeft de LTKOL Klip de Chinook D-666 over gedragen aan LTKOL Niels van den Berg commandant 298 squadron. Na de FCF is de D666 terug gevlogen naar de thuisbasis, Vliegbasis Gilze-Rijen.
“Dit is een mijlpaal van het squadron, 16 april 1945 zijn we het 298 squadron geworden en bestaan we dit jaar dus 75 jaar. En ja, dat is echt
groots!” Zo verteld LTKOL Van den Berg.
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Geneeskundige zorg militairen aangepast
18 maart 2020 | 12:00
Het virus COVID-19 heeft ook impact op de inzet van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie. De organisatie voert
gezondheidsmaatregelen op een verantwoorde manier door. Geneeskundige zorg voor militairen is aangepast. Waarvoor
kunnen ze terecht bij Defensie?
Militairen zijn verplicht contact op te nemen met hun militair arts en gebruik te maken van de zorg binnen Defensie. Zeker nu de druk op de
civiele gezondheidszorg steeds groter wordt.
Eerstelijns Gezondheidszorgbedrijf (EGB)
De gezondheidscentra van Defensie zijn geopend volgens de gebruikelijke openingstijden. Ze zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 17.00
uur.
Bij medische klachten kunt je telefonisch contact opnemen met je eigen militaire gezondheidscentrum. Je krijgt antwoord op je zorgvraag,
een telefonisch advies of een afspraak op het spreekuur.
Als je thuis werkt en je bent niet in de buurt van je eigen gezondheidscentrum, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde militaire
gezondheidscentrum.
In de avond, nacht en weekend kun je de lokale huisartsenpost bellen. Dit is conform de bestaande samenwerkingsafspraken.
Centraal Militair Hospitaal (CMH)
Het Centraal Militair Hospitaal behandelt alleen nog spoed- en semi-spoedgevallen. COVID-19 patiënten worden hier (voorlopig) niet
verzorgd.
Alle planbare zorg is afgebeld/uitgesteld. Polibezoek wordt omgezet in een telefonisch consult of uitgesteld. Met de artsen van het EGB is er
nauw contact over de mate van spoed.
Aangepaste bezoektijden
De bezoektijden en het aantal bezoekers bij verpleegafdeling T4 zijn aangepast: dagelijks van 18.00 - 20.00 uur, maximaal 1 persoon per keer
op de afdeling en per kamer. Extra bezoekers wordt gevraagd in de centrale hal te wachten op aflossing.
Defensie Tandheelkundige Dienst (DTD)
Er worden alleen afspraken gemaakt bij tandheelkundige klachten zoals trauma, pijn, zwelling en gebroken/losse elementen e.d. De
behandelingen (dental fit) voor militairen die op korte worden ingezet, gaan wel gewoon door. Denk hierbij aan uit te zenden militairen,
vliegers, special forces, artsen etc.
(Vermoedelijke) COVID-19-patiënten met zeer spoedeisende acute tandheelkundige klachten dienen telefonisch contact op te nemen met de
DTD. De DTD zal regelen dat de noodzakelijk tandheelkundige zorg onder verantwoorde condities op een nader te bepalen locatie zal
plaatsvinden.
Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)
Primair blijft de MGGZ 24/7 bereikbaar op 030-250 2599. Dit is altijd de lijn waarop de MGGZ bereikbaar is voor zorgvragers en zorgverleners
en dus zeker ook nu.
Daarnaast zijn de regiocentra geopend en telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 17.00.






MGGZ Noord Oost: 088-953 0455
MGGZ Zuid: 088-953 0425
MGGZ Noord-West: 020-520 1534
MGGZ Midden: 030-250 2665

De patiënten van de MGGZ worden door hun behandelaar gebeld of gemaild om te bespreken hoe de huidige behandeling wordt voortgezet.
Uitgaande van de voorzorgsmaatregelen van COVID-19 wordt bepaald op welke wijze er zo goed mogelijk psychologische zorg kan worden
verleend aan militairen en veteranen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van telefoon en email.
De Centrale Zorgeenheid van de MGGZ biedt 24/7 zorg. Daarnaast heeft de MGGZ beschikking over een kliniek met 8 bedden. Om deze
capaciteit beschikbaar te hebben voor spoed, zijn de geplande opnamen tot nader order opgeschort. Er worden geen reguliere opnamen
aangenomen. De deeltijdbehandelingen van de MGGZ worden voortgezet, waar nodig met aanpassingen.
Voor nieuwe aanmeldingen geldt dat de arts aanvullend op de verwijsbrief het Centraal Aanmeld Team MGGZ moet bellen om de verwijzing
te bespreken. Hierin worden de urgentie- en risicotaxatie besproken. Dit kan dagelijks tussen 8.00 en 11.00, ook op 030-250 29599.
Voor alle vragen zonder spoed geldt de aankomende periode een langere wachttijd.
De MGGZ deelt waar mogelijk haar kennis in fact sheets om de organisatie te helpen fit en weerbaar deze periode door te komen
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Militair Revalidatie Centrum (MRC)
Het MRC stopt tijdelijk de behandeling van revalidanten zonder acute medische noodzaak. Revalidanten mogen de komende tijd maximaal 1
bezoeker per keer ontvangen. Bezoekers mogen voorlopig niet mee eten in het bedrijfsrestaurant.
Revalidanten en bezoekers zonder corona-symptomen/klachten zijn welkom, maar het MRC vraagt het bezoek wel zoveel mogelijk te
beperken. De bezoektijden blijven ongewijzigd.
Verplicht
Militairen zijn verplicht contact op te nemen met hun militair arts en gebruik te maken van de zorg binnen Defensie. Zeker nu de druk op de
civiele gezondheidszorg steeds groter wordt.

Maatregelen Paresto restaurants, koffiecorners en avondkantines gesloten
18 maart 2020 | 09:44
Als gevolg van de maatregelen ter voorkoming van het verspreiden van het COVID-19 virus zijn een aantal bijzondere regels
opgesteld voor gasten van de Paresto restaurants. Paresto volgt hierin de richtlijnen en aanbevelingen van het
Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG).

Koffiecorners en avondkantines gesloten
Alle koffiecorners en avondkantines zijn tot nader order, in ieder geval tot 6 april, gesloten.
Hand-desinfectie
Vóór het naar binnen gaan van de restaurantruimte dienen gasten hun handen te desinfecteren met
handalcohol (desinfectiegel). Bij de ingang staan hiervoor dispensers met desinfectiegel opgesteld. Het is
mogelijk dat dit op jouw kazerne (nog) niet het geval is. De vraag bij de lokale facilitaire medewerkers is
immers groot en de voorraden desinfectiegel zijn dat helaas niet. Er wordt achter de schermen hard gewerkt
om dit wel zo snel mogelijk in te regelen.
Social distancing
Houd gepaste afstand. Paresto-collega’s zullen je aanmoedigen om voldoende afstand van elkaar te houden.
De stelregel is 1,5 meter. Ook kan lokaal worden afgesproken dat de maaltijd in het restaurant gehaald kan
worden, maar elders op de eigen werk- of verblijfplek moet worden genuttigd.
Eten in tijdsblokken
Om opeenhoping van mensen (meer dan 100) te voorkomen kan er lokaal een ‘eetschema’ worden opgesteld, waarbij per gebouw of per
onderdeel in shifts wordt gegeten.
Gezondheidsklachten
Defensiecollega’s met klachten als neusverkoudheid, hoestverschijnselen, keelpijn of koorts, mogen niet in de restaurants komen.
Samen maken we er het beste van
Paresto-collega’s werken met grote zorg aan jouw inzetbaarheid en gezondheid. Ook voor hen zijn het bijzondere en lastige omstandigheden
waarin ze alles op alles zetten om de dagelijkse maaltijden voor alle defensie-collega’s niet alleen smakelijk, maar ook zo veilig mogelijk te
houden. Volg svp hun aanwijzingen op, dan maken we er samen het beste van.
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