Situatierapport COVID-19 Suriname 6 oktober 2020

Epidemiologische situatie per 4 oktober 2020
Het aantal personen positief getest voor COVID-19 is per 4 oktober 4941. Het aantal
personen dat genezen is verklaard is 4741. Er zijn 106 mensen overleden, waardoor het
aantal actieve gevallen 94 is. Hiervan zijn er 48 in een isolatiefaciliteit opgenomen en 31
opgenomen in het ziekenhuis. In het ziekenhuis liggen 6 personen in de ICU.
De dalende trend in het aantal meldingen per dag is duidelijk, zoals te zien is in de
epidemiologische curve. Het reproductiecijfer over de afgelopen twee weken vertoont een
stijging en was gemiddeld 1.05.

In de afgelopen twee weken (21 sept – 4 okt) zijn er 218 mensen positief getest. De
verdeling man-vrouw en over de verschillende leeftijdscategorieën is ongewijzigd sinds de
vorige rapportage. Er waren geen gevallen in Moengo en Albina.
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De afname van de epidemie is ook terug te zien in een daling van de positivity rate (aantal
postitieven/aantal testen). Tijdens de piek van de epidemie was deze gemiddeld 40% en in
de afgelopen weken gedaald naar een gemiddelde van rond de 10%. Er zijn dus steeds
minder positieve testresultaten.

Sinds 21 sept is het openbaar verkeer weer beschikbaar en vanaf 1 okt gaan de scholen
weer gefaseerd en volgens protocollen open. Alhoewel de epidemie duidelijk afneemt en
daarmee het aantal besmettingen, duiden de kleine uitbraken van besmettingen erop dat
het virus nog aanwezig is in de samenleving. Vanaf maart zijn een aantal maatregelen
getroffen om de epidemie het hoofd te bieden en calamiteiten in de zorg te voorkomen. De
belangrijkste maatregelen zullen voorlopig blijven gelden m.n. afstand houden, handen
regelmatig wassen en een mondneus kapje dragen. Daarnaast zullen personen die besmet
raken vooralsnog geïsoleerd worden van de samenleving.
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Geïdentificeerde clusters in de periode 21 sept – 4 okt
De meest recente cluster is genoteerd voor het district Saramacca. Daar zijn in de
afgelopen twee weken 14 mensen positief getest voor COVID-19. De meeste van deze
besmettingen hebben plaatsgevonden in familieverband.

In Paramaribo zijn er kleine clusters zichtbaar, vooral in het zuiden van Paramaribo.
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Ziekenhuisopnames
De afname van de epidemie is ook duidelijk zichtbaar in de afname van het aantal
ziekenhuisopnames. Er liggen momenteel maar 31 mensen in het ziekenhuis en 5 mensen
op de Intensive-Careafdeling.

COVID-19 sterfte
In totaal zijn er 106 personen overleden aan COVID-19. De afgelopen twee weken zijn er
nog 9 mensen bijgekomen. De grootste sterfte heeft in de maanden augustus en
september plaatsgevonden. Het overall beeld is hetzelfde gebleven – de sterfte is nog
steeds het hoogst onder de ouderen en meer mannen zijn overleden aan deze ziekte.
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Update van het Outbreak Management Team
Landelijk is het aantal nieuwe besmettingsgevallen de afgelopen twee weken verder
gedaald. Echter zijn er op verschillende plaatsen (Apoera, Saramacca, Kwamalasamutu)
kleine uitbraken geweest of nog gaande. Deze uitbraken hebben alle te maken met het feit
dat men zich niet aan preventiemaatregelen gehouden heeft. Lokale feesten waarbij veel
alcohol is geserveerd, begrafenissen, andere grote bijeenkomsten en het niet houden aan
gebruik van mond/neuskapjes hebben geresulteerd in de besmetting van meerdere
mensen tegelijk. Het BOG, de lokale medische organisaties ( RGD, Streekziekenhuis
Nickerie en Medische Zending) zijn op deze locaties bezig geweest met activiteiten die de
transmissieketen moeten doorbreken.
Het is nu zaak om elke kleine uitbraak ‘neer te slaan’ waarbij de gezondheids- en locale
overheidsdiensten nauw samenwerken.
Ondertussen is het onderwijs gestart evenals het openbaar vervoer. Het Outbreak
Management Team krijgt dagelijks klachten/tips van overtredingen van de maatregelen bij
openbaar vervoer, samenscholingen, contactsporten etc. Deze tips/klachten worden
doorgegeven aan de handhavingsdiensten (BOG, TCT, ECD etc).
Er is door de Regering recent een tip lijn geopend en een Quick response team ingesteld
waardoor de controle op naleving van de maatregelen verscherpt is. Het nummer van deze
tip lijn is: 105
Aan de groeiende lijst van protocollen is toegevoegd het Protocol zwembaden en
zwemgelegenheden en deze is te vinden op de vernieuwde website van het BOG
(http://www.bogsuriname.com.)
Gezien het groeiend aantal covid-19 besmettingen in Nederland is de verplichte
quarantaine van reizigers uit dit land wederom aangescherpt. Teneinde het gevaar van
import en ongecontroleerde besmettingen in Suriname tegen te gaan is door de Regering
besloten om slechts bijzondere reizigers (diplomaten en mensen die noodzakelijke
werkzaamheden komen verrichten) en repatrianten toe te laten. Voor deze reizigers gelden
strikte voorwaarden namelijk: binnen 48 uur voor vertrek een covid-19 test laten uitvoeren
die negatief moet zijn en na aankomst in Suriname gedurende 10 dagen in verplichte
quarantaine in een lokaal hotel of, met goedkeuring van het BOG, in thuisquarantaine met
bewaking. De bewaking die zelf betaald moet worden door de reizigers, is ingevoerd omdat
de ervaring leert dat ondanks strakke afspraken men toch de quarantaineregels overtreedt
en het huis verlaat met alle gevaren voor eventuele verspreiding van het virus. Meer
informatie is te verkrijgen bij de reisbureaus en de luchtvaartmaatschappijen. Men kan voor
nadere informatie ook mailen naar het BOG: info@bogsuriname.com. De maatregelen ten
aanzien van reizigers uit Nederland zullen gelden zolang de covid-19 transmissie daar veel
hoger is dan in Suriname.
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