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Wijzigingen COVID-19 testlocatie in Woerden

Aanleiding: Aankondiging van de GGDrU om de testlocatie in Woerden te wijzigen
Memo:
De GGD regio Utrecht heeft ons laten weten dat de testlocatie aan De Bleek in Woerden wordt
gewijzigd. De tent wordt per 1 september verwijderd. Het testen zal vanaf 1 september
plaatsvinden vanuit een bus op dezelfde locatie aan De Bleek.
De GGDrU heeft hiertoe besloten in het kader van een transitie naar het ‘fijnmazig testen’. Dit
‘fijnmazig testen’ vindt plaats als pilot en de ervaringen zullen invloed hebben op het testen in de
rest van Nederland. De kern van deze aanpak is om in elke gemeente binnen de provincie Utrecht
ten minste één testlocatie op te zetten. Naast deze nieuwe locaties blijven er drie centrale
testlocaties bestaan. Door het aantal testlocaties te verhogen en de afstand te verkorten
verwachten we een hoge testbereidheid te behouden, ook bij een stijgende vaccinatiegraad. Om
dit doel te behalen is het belangrijk om op een drukke, zichtbare en bereikbare locatie in de
gemeente aanwezig te zijn.
De GGDrU probeert het testen zo laagdrempelig mogelijk te houden zodat er weinig barrières zijn
om een testlocatie te bezoeken voor mensen die besluiten zich te laten testen. Eén van deze
drempels is de reisafstand naar de testlocaties. Het inrichten van lokale testlocaties verlaagt de
drempel tot het bezoeken van een testlocatie omdat reisafstand korter is, daarnaast is de
omgeving bekend en de locatie makkelijk vindbaar en bereikbaar.
Omdat de huidige locatie inmiddels bij de inwoners bekend is en goed bereikbaar is, is besloten
om in eerste instantie de bus op de huidige testlocatie te plaatsen.
Samen met de GGDrU wordt er geïnventariseerd of er eventueel in de gemeente Woerden andere
geschikte locaties zijn om een flexibele testlocatie in te richten.
Wanneer er op basis van de inventarisatie wederom een wijziging plaatsvindt, dan wordt u hiervan
op de hoogte gesteld.
Er zijn geen wijzigingen door de GGDrU aangekondigd voor de vaccinatielocatie aan De Bleek.
Deze zal ook na 1 september open blijven.

