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Reguliere werkzaamheden GGD regio Utrecht
Graag informeren wij u met deze brief over het sinds COVID-19 weer oppakken van de
reguliere werkzaamheden van GGD regio Utrecht (GGDrU).
Uit de crisistand: het reguliere werk én het coronabedrijf
Veel GGDrU-medewerkers zijn de afgelopen maanden ingezet bij de bestrijding van
Corona. Naast het team infectieziektebestrijding, werkten ook jeugdartsen en verpleegkundigen, beleidsmedewerkers, toezichthouders en andere GGDrU-medewerkers
mee in de corona crisisorganisatie. Alle zeilen werden bijgezet om het crisisteam te
ondersteunen. De meeste reguliere werkzaamheden zijn hierop aangepast, maar kritische
processen, zoals de hulp aan personen met verward gedrag, de lijkschouw of de hielprik
bij pasgeborenen gingen gewoon door.
Toen vanaf 1 juni alle inwoners met klachten door het Ministerie van VWS uitgenodigd
werden zich laagdrempelig te laten testen, is het zogenaamde GGDrU Coronabedrijf
ingericht, duurzaam, met de inhuur van extern personeel. Uiteraard ingewerkt, getraind
en begeleid door onze eigen medewerkers. Dit geeft ruimte om even rust te nemen en
onze reguliere werkzaamheden weer op te starten.
Opstarten reguliere werkzaamheden
• 1 juli: het grootste deel van onze reguliere werkzaamheden is hervat; sommige
zaken worden ingehaald, zoals vaccinatie en ogentest van de bijna-4 jarige kindjes,
en de ogentest van de 5/6 jarigen. Van oktober t/m december worden ook de
vaccinaties van de 9-jarigen ingehaald die in het voorjaar niet zijn doorgegaan.
• 1 september: ook de onderdelen seksuele gezondheid, toezicht kinderopvang en
jeugdgezondheidszorg op het voortgezet onderwijs worden weer volledig hervat.

GGDrU coronabedrijf
Zo lang het nodig is blijft ook het Coronabedrijf actief. Zo’n 135 uitzendkrachten werken
er 7 dagen per week: bij het klant contact centrum, op de verschillende testlocaties en bij
het bron- en contactonderzoek. De inzet kan flexibel worden op- en afgeschaald,
afhankelijk van de behoefte. Medewerkers van GGDrU sturen de processen vanuit
sleutelposities vakkundig aan.

