Opvang Oekraïense vluchtelingen

Wat kan GGDrU betekenen bij de organisatie
van de opvang van Oekraïense vluchtelingen?
In deze wegwijzer lees je bij wie je moet
zijn voor welke thema's.
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Aangevuld met de procesleiders vanuit de processen

Advies opvanglocatie door Technische Hygiëne Zorg (THZ)
• Advies op het gebied van veiligheid, gezondheid en preventie van infectieziekten.
• Bezoek op de opvanglocatie door THZ, eventueel samen met de brandweer (VRU)
Infectiepreventie@ggdru.nl
030-608 60 86

Procesleider
Marischka van der Jagt-Zwetsloot
Deskundige Infectiepreventie
mzwetsloot@ggdru.nl
06-28 37 93 21

Psychosociale hulpverlening (PSH)
• Advisering rondom psychosociale hulpverlening.

PSH@ggdru.nl
030-608 60 86

Procesleider
Neem contact op met 030-608 60 86 (tijdens
kantoortijden)

Aangevuld met de procesleiders vanuit de processen

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
• Voor een afspraak bij het consultatiebureau, jeugdvaccinaties (Rijksvaccinatieprogramma), of
vragen over de opvoeding of ontwikkeling van het kind.
jeugdgezondheidszorg@ggdru.nl
033-460 00 46

Procesleiders
Marijke Kolsteren
Medisch expert
mkolsteren@ggdru.nl
06- 47 83 64 48

Irene Peters
Jeugdarts M&G
ipeters@ggdru.nl
06-10 50 69 46

Infectieziektebestrijding (IZB)
• Voor vragen over infectieziekten (o.a. scabiës, rabiës, legionella en TBC).

infectie@ggdru.nl
030-608 60 86

Procesleider
Gert Doornenbal
Verpleegkundige IZB
06-23 50 06 41

Aangevuld met de procesleiders vanuit de processen

COVID-19 zorg, testen en vaccineren
• Voor vragen over testen, vaccineren en advies bij een uitbraak met Covid-19.
Procesleider
Christel van Oijen
Manager Testen
cvanoijen@ggdru.nl
06-13 98 57 79

coronabedrijfhelpt@ggdru.nl
030-800 23 98

Milieu en gezondheid (MMK)
• Voor vragen over milieufactoren in relatie tot gezondheid, zoals ventilatie, luchtkwaliteit, hitte of
bedwants.
mmk@ggdru.nl
030-608 60 86

Telefoonnummer Veiligheidsregio Utrecht (VRU)

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft een telefoonnummer geopend:
088 - 878 44 60. Dit nummer is dagelijks van 07:00 tot 20:00 uur te
bereiken.
Hier kunnen gemeenten en eventueel ook inwoners en bedrijven terecht met hun
vragen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de regio Utrecht.
Via dit nummer vindt ook matching van vraag en aanbod op regionaal niveau
plaats. De VRU houdt regionaal het overzicht en kan een gemeente met een vraag
verbinden met een gemeente met aanbod. Dit overzicht komt beschikbaar in een
regionaal dashboard.

