Situatierapport COVID-19 Suriname22 september 2020

Epidemiologische situatie per 21 september 2020
Het aantal personen positief getest voor COVID-19 is per 21 september 4740. Het aantal
personen dat genezen is verklaard is 4525. Er zijn 97 mensen overleden, waardoor het
aantal actieve gevallen 118 is. Hiervan zijn er 49 in een isolatiefaciliteit opgenomen en 69
opgenomen in het ziekenhuis. In het ziekenhuis liggen 4 personen in de ICU. Het aantal
positief geteste personen en het aantal dat genezen is verklaard komen steeds dichter bij
elkaar. Dit is een indicatie dat de epidemie momenteel aan het afnemen is – een trend die
al een aantal weken te constateren is. De trend is duidelijk weergegeven in de
epidemiologische curve gebaseerd op het dagelijks aantal meldingen van COVID-19 en de
trend van het reproductiecijfer(R) over de tijd. R over de afgelopen twee weken was
gemiddeld 0.67.
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In de afgelopen twee weken (7 – 20 sept) zijn er 338 mensen positief getest. Hiervan is
52% vrouw. Ongeveer 75% van de COVID-positieven is tussen 20 en 60 jaar oud. Het gros
behoort tot de werkende klasse. De meeste gevallen wonen in Paramaribo (40%) en het
district Wanica (20%), omdat dit dan ook de districten zijn waar de meeste mensen wonen.
In de districten Para en Sipaliwini zijn er verhoudingsgewijs nog veel gevallen gemeld. Dit is
terug te zien in de verdeling binnen etnische groepen. Er is een toename te zien onder de
inheemsen.

Twee weken geleden was het aantal actieve gevallen 767. Het aantal actieve gevallen is
dus behoorlijk gedaald - er worden minder mensen besmet. Alhoewel de epidemie aan het
afnemen is, zijn er in de afgelopen twee weken 6 mensen overleden aan COVID-19. Van
deze overledenen was een persoon recent opgenomen. Er vinden dagelijks nog steeds
besmettingen plaats en dus ook nog mensen in het ziekenhuis opgenomen.
Alle maatregelen zijn versoepeld – het openbaar verkeer is weer opgestart en komende
week gaan de scholen weer open. Dit zal een grotere beweging van werkende mensen
binnen de samenleving teweegbrengen. Het virus is niet verdwenen en is het dus
noodzakelijk alert te blijven.
Was en of desinfecteer uw handen regelmatig, draag een mondneuskapje op
openbare plaatsen (i.h.b. waar er veel mensen bijeenkomen) en houdt tenminste
1.5m afstand waar dat mogelijk is.

Geïdentificeerde clusters in de periode 7-20 september
COVID-19 komt bij iedereen voor. In Suriname hebben wij bij elke etnische groep gevallen
gezien. In de volgende grafiek ziet u het verloop van de besmettingen bij de 6 grootste
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groepen in Suriname. De verspreiding begon wel niet op hetzelfde moment bij alle groepen
want we moeten het aan elkaar doorgeven. Kenmerkend is de toename bij verschillende
groepen na een dag van veel samenkomst waaronder die groepen zoals na Id Ul Adha bij
de Javanen en Dag der Inheemsen bij de inheemsen.

Ziekenhuisopnames
Het aantal ziekenhuisopnames vertoont een dalende trend in navolging van de afname in
het aantal gevallen. In de afgelopen twee weken zijn er 59 personen opgenomen voor
COVID-19. In 44% van de gevallen was er geen sprake van onderliggende lijden, maar was
opname noodzakelijk vgl. de vigerende criteria (w.o. leeftijd > 65 jaar, laag zuurstofgehalte
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in het bloed, en of verhoogde ademhalingsfrequentie). Het hebben van diabetes of hoge

bloeddruk is niet per se een reden om opgenomen te worden.
Zoals eerder aangegeven waren de meeste COVID-positieven tussen de 20 en 60 jaar,
maar bijna 40% van degenen die moesten worden opgenomen in het ziekenhuis kwam uit
de groep tussen 60 en 69 jaar oud. Meer dan 60% was ouder dan 60 jaar.
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COVID-19 sterfte
In totaal zijn er 100 personen overleden aan COVID-19. Als we kijken naar wie komt te
overlijden, dan zien wij dat de case fatality rate (CFR) hoger is onder de inheemsen,
Javanen en Marrons. Dit is gezien de grootte van de hun populaties verhoudingsgewijs
hoger dan in andere groepen. De CFR is nog steeds het hoogst onder de ouderen m.n. de
groep ouder dan 70 jaar.
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Update van het Outbreak Management Team
Het aantal nieuwe besmettingsgevallen is de afgelopen twee weken sterk gedaald. Er is
een ook een dalende trend in opnamen op de isolatiefaciliteiten, ziekenhuis /
verpleegbedden en icu bedden; de bedbezetting is thans gemiddeld plusminus 25%. Dit is
het resultaat van alle maatregelen die de afgelopen weken zijn afgekondigd. Vooral het
strakkere toezicht op de handhaving heeft een positieve bijdrage geleverd aan de remming
van de overdracht van corona virus in ons land.
Om dit resultaat te behouden en de besmettingen zelfs verder terug te dringen is het
noodzakelijk dat iedereen zich aan de maatregelen en aan de protocollen voor transport,
werk, religieuze activiteiten en recreatie houdt. De groeiende lijst van protocollen is te
vinden op de vernieuwde website van het BOG (http://www.bogsuriname.com.)
Het Ministerie begeleidt organisaties/diensten bij de implementatie van de protocollen zoals
bijvoorbeeld is gebeurd bij de protocollen voor overheidsgebouwen, recreatieoorden en
casino’s. Regelmatige, onaangekondigde controles vinden plaats door de controlediensten
van de respectievelijke ministeries (bus controleurs, milieu inspecteurs, bestuursdienst,
economische controledienst, politie). Op weg naar een covid-19 veilig Suriname dient
eenieder zich te houden aan de protocollen.
Deze week worden de protocollen voor onderwijs, internaten/weeshuizen en crèches
gefinaliseerd. Een goede begeleiding door de ministeries van Onderwijs, Volksgezondheid
en Sociale Zaken in het gebruik van deze protocollen is gepland voor de directies en
leidinggevenden zodat ook onze kinderen weer covid-veilig naar school, internaat of crèche
kunnen gaan.
De MohanA! Campagne is in volle gang en wordt voortgezet als de scholen begonnen zijn.
Bekijk de spotjes op de BOG website. Deze campagne heeft een wedstrijdelement. Maak
een leuke clip en win een prijs. MohanA: Mondkap op, Handen wassen, Afstand houden
Afgelopen week heeft het Ministerie van Volksgezondheid een grote donatie van
chirurgische mondkapjes en materiaal om neus/keelholte swabs af te nemen ontvangen
van de Caribbean Public Health Authority (Carpha). Deze spullen zullen goed gebruikt
worden.
Gezondheids- en andere organisaties die mondneuskapjes of hand sanitizer nodig hebben
kunnen een verzoek richten tot het Ministerie van Volksgezondheid
(secmin.volksgezondheid@gov.sr).
Op 10 september jl werd in Nieuw Nickerie het COVID-19 - District Coordinatie Team –
(COVID-19 DCT) door de minister van Volksgezondheid geinstalleerd. Het team wordt
voorgezeten door de Districtscommissaris en bestaat verder uit vertegenwoordigers van het
MMC ziekenhuis, RGD, BOG, Politie, Defensie en DNV. Dit Districts Coordinatie Team voor
Nickerie moet zorgdragen voor een goede samenwerking ten aanzien van medische
(screening, isolatie, quarantaine, ziekenhuiszorg) en preventieve activiteiten. Het team zal
ook andere activiteiten ontplooien die nodig zijn om het covid probleem in het district
Nickerie te reduceren en onder controle te houden. Ook zal het team het toezicht op de
naleving van de covid-19 preventie maatregelen en protocollen helpen organiseren.
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