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Bijlage(n)

Naar aanleiding van de vraag van de fractie van Plaatselijk Belang
ondersteund door de fractie van Samen Terschelling, om de
temperatuur van de reizigers naar Terschelling te meten om op die wijze
te voorkomen dat het coronavirus wordt geïmporteerd, het volgende.
Een aantal artikelen op internet geeft hier informatie over. Het gaat om
het invoeren van eenzelfde maatregel door de KLM gisteren:
1. Al op 28 januari werd dezelfde vraag gesteld door Schiphol, dit
natuurlijk n.a.v. de uitbraak van de ziekte in China. Toen vond
het RIVM het nog niet nodig, omdat niet alle coronapatiënten
koorts hebben en niet alle mensen die koorts hebben, corona
hoeven te hebben.
2. De situatie is nu anders. Dit als gevolg van de grote uitbraak van
de ziekte in de VS en met name in New York. Er zijn nog steeds
vluchten die door de KLM worden uitgevoerd. Dit i.v.m. de
repatriëring van Amerikanen naar de VS en repatriëringen van
Europeanen hierheen. Op verzoek van de vakbond CNV gaat de
KLM ter bescherming van het personeel temperatuur van de
reizigers op Schiphol en ook, zo denken wij, in New York meten.
Daar is dus verder geen besluit van de overheid voor nodig. De
luchtvaartmaatschappij kan dus gewoon reizigers weigeren die ziek zijn
(dat was ook al zo).In onze situatie zou rederij Doeksen dit dus zelf
kunnen invoeren en ook uitvoeren.
In hoeverre de overheid de rederij kan verplichten tot het meten van de
temperatuur van de reizigers is onduidelijk.
Die noodzaak is er tot dusverre blijkbaar niet, de landelijke overheid
heeft een dergelijke maatregel nog niet uitgevaardigd.. Op de website
van het RIVM zijn geen relevante artikelen hierover te vinden.
In ieder geval kan de gemeentelijke overheid de rederij niet zo´n
maatregel opleggen. Alle maatregelen die op het gebied van het
coronavirus mogen worden genomen, liggen vast in de
Noodverordening voor de provincie Friesland, vastgesteld door de
voorzitter van de VRF.

