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GEMEENTEN
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SCHOLEN & KINDEROPVANG

Informatie coronavirus
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PROFESSIONALS
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Testen op Corona
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OVER DE GGD

Contact en bereikbaarheid
Wat doet de GGD?
Organisatie
Werken bij GGD regio Utrecht
Veelgestelde vragen
Nieuws en persberichten
Coronavirus in regio Utrecht

Hoofdvestiging
De Dreef 5
3706 BR Zeist
Locaties en routes
 
 
Postadres
Postbus 51
3700 AB Zeist
Telefoon- en faxnummers
Op het nummer van ons hoofdkantoor kunt
u GEEN afspraak voor een coronatest maken!
Telefoonnummer: 030-608 60 86 (werkdagen van 08.30 tot
17.00 uur)
Faxnummer: 030-608 60 00  
 
Hee! u vragen aan de GGD of hee! u een klacht?
Wilt u informatie ontvangen van de GGD, hee! u suggesties
of opmerkingen over de website of hee! u een vraag?
Neem dan contact op met ons.
Hee! u een klacht of verbeteridee?  Ga naar de
pagina Klachten en verbeterideeën. 
Wilt u weten wat wij aan de toegankelijk van onze website
doen? Ga naar de pagina Toegankelijkheid.

Naar boven

Zoeken

ik zoek naar...

CORONAVIRUS IN DE REGIO
UTRECHT - LAATSTE NIEUWS

Dit artikel delen   

Op deze pagina houden we u op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen in de regio
Utrecht.

TELEFOONNUMMERS CORONA EN
BEREIKBAARHEID
Hee! u klachten en wilt u zich laten testen? U kunt
bellen met 0800- 1202 of 030 - 630 54 00. Houd uw BSN-
nummer(s) bij de hand. Of maak online een afspraak
via www.coronatest.nl. Meer informatie over het testen
op corona.

Inwoners met vragen over het coronavirus kunnen
bellen met de landelijke informatielijn 0800-
1351 (dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur) of 030 - 630 54 00
(van 8.00 tot 20.00 uur ook in het weekend en op
feestdagen.)

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich met voorrang
laten testen. Zij kunnen dagelijks tussen 07.30 en 20.00
uur bellen met het landelijk telefoonnummer 0800-
8101.

Voor vragen over de Coronamelder: 0800-1280 of
helpdesk@coronamelder.nl 

HULPLIJNEN
Tijdens de coronacrisis kunt u misschien hulp
gebruiken. Voor iedere doelgroep of situatie is er wel
eentje beschikbaar, zo zijn er bijvoorbeeld hulplijnen
voor mantelzorgers, jongeren en ouderen. Wij hebben
de verschillende hulplijnen voor u op een rij gezet.

15 oktober 12.23uur

Vragen over het bron- en
contactonderzoek
We krijgen veel vragen over het bron- en contactonderzoek.
Daarom hier een goede link waar u antwoorden kunt
vinden Rijksoverheid.nl of  bel met ons Klanten Contact
Center voor meer informatie 030-630 54 00

14 oktober - 12.15 uur

Uitslag coronatest
We proberen altijd om binnen 48 uur de uitslag te delen, in
sommige gevallen lukt dat niet vanwege een vertraging van
het laboratorium. We snappen dat dit een vervelende
situatie is. Ons advies aan mensen die onverhoopt langer
dan 48 uur op de uitslag wachten, is om nog even geduld te
hebben en binnen te blijven. Onze excuses voor het
ongemak! 

14 oktober 9.00 uur

Nieuwe maatregelen aangekondigd
Vanaf woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur zijn er
nieuwe maatregelen van kracht om de verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Minister-president Mark Rutte
en Minister Hugo de Jonge spraken hierover tijdens de
persconferentie van dinsdag 13 oktober.

Meer informatie over de nieuwe maatregelen vindt u op: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-
lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen
Of bekijk de factsheet met de nieuwe landelijke
maatregelen:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/13/factsheet-
gedeeltelijke-lockdown

5 oktober- 12.30 uur

Dringend advies tot dragen van
mondkapjes
GGD regio Utrecht volgt de landelijke richtlijnen rondom
het gebruik van een mondkapje. Ook op onze GGD-locaties
het dringende advies om een mondkapje te dragen tijdens
het bezoek. Dit advies geldt niet voor kinderen tot 12 jaar. 

Wilt u meer weten over het gebruik van mondkapjes? Kijk
op www.rijksoverheid.nl/mondkapjes .

Oudere berichten lezen >>
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