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Veelgestelde vragen en antwoorden corona-uitbraak azc Delfzijl en 

tijdelijke noodquarantainelocatie azc Musselkanaal 
Bijgewerkt maandag 25 augustus 14.30 uur 

 

 

Hoelang blijven de besmette mensen in Musselkanaal? 

De verwachting is zo’n 14 dagen of korter. 

 

Waarom 17 dagen? 

De locatie is 17 dagen ter beschikking gesteld (tot 8 september). Op die manier kunnen 

de positief geteste mensen en de mensen die tot en met zaterdag gestest zijn maar nog 

op uitslag wachten (binnen 72 uur) vanaf zaterdag 22 augustus terecht. Samen is dat 17 

dagen. 

  

Wat gebeurt er als mensen herstellen? 

Herstelde mensen keren terug naar het azc in Delfzijl. 

 

Wat gebeurt er als mensen heel erg ziek worden? 

Er is medische zorg geregeld. Ernstig zieken worden, net als bij alle ernstig zieken, 

opgenomen in een ziekenhuis. Op dit moment hebben de mensen milde klachten. Het 

is dus niet de verwachting dat dit nodig is. 

 

Wanneer komen de mensen die oorspronkelijk naar Musselkanaal zouden komen? 

Dat wordt opgenomen in de bestuursovereenkomst die komende woensdag 26 

augustus wordt getekend. Na het vertrek van de laatste zieken wordt het gebouw eerst 

schoongemaakt voordat er nieuwe bewoners komen. We verwachten dat dit vanaf 

eind week 37 mogelijk is. 

 

Wordt er getest? 

Op de locatie in Musselkanaal zal getest blijven worden. Ook is er medische assistentie 

beschikbaar.  

 

Waarom is er besloten om bewoners naar een andere locatie over te brengen? 

De situatie in het azc Delfzijl was niet meer toereikend om groepen bewoners 

gescheiden van elkaar in quarantaine te plaatsen. De locatie biedt hiervoor geen 

mogelijkheden. 

 

Waarom is dit niet eerder gedaan? Zijn er in Delfzijl niet onnodige risico’s genomen? 

Het lukte in eerste instantie om alle betreffende personen op de locatie zelf gescheiden 

in isolatie of quarantaine te plaatsen. Het aantal besmette personen en personen die in 

quarantaine moeten is toegenomen, waardoor de situatie in het azc Delfzijl niet meer 

voldoende was om die gescheiden opvang te garanderen.  

 

Wat betekent dit voor omwonenden van azc Musselkanaal? 
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Voor de omwonenden is er geen extra risico. Er zijn door de gemeente met het COA 

afspraken gemaakt om de veiligheid te waarborgen. De bewoners die vanuit azc Delfzijl 

naar azc Musselkanaal komen worden in isolatie/quarantaine geplaatst en mogen hun 

verblijfsruimte niet verlaten. De bewoners krijgen strenge instructies mee. Het terrein 

is afgesloten met hekken en er is de hele dag bewaking.  

 

Hoe is de afstemming tussen Veiligheidsregio, COA, GGD en gemeente?  

VRG heeft de locatie aangewezen als noodquarantainelocatie. Er is veel contact tussen 

de verschillende organisaties. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers houdt samen 

met de GGD de situatie nauwlettend in de gaten, om zo nodig tot verdere maatregelen 

over te gaan. 

 

Dit weekend was in de media te lezen dat er bewoners aan de achterzijde van de 

loactie buiten stonden te roken. Klopt dat? 

Nee, dit waren medewerkers van het COA. Voor de bewoners is het niet mogelijk om 

aan die kant naar buiten te gaan. De medewerkers hebben de instructie gekregen om 

aan de voorzijde van het pand te blijven. De achterkant is nu helemaal afgesloten voor 

iedereen. 

 

We zien dat bewoners van Musselkanaal boos en angstig zijn. Men is bang voor 

besmettingen in een verder coronavrij dorp. Wat doet u om dit weg te nemen? 

We hebben goede afspraken gemaakt met de verschillende partijen om er voor te 

zorgen dat de bewoners van het azc niet in contact komen met de inwoners van 

Musselkanaal. We doen er dus alles aan om het veilig te houden voor zowel de 

inwoners van Musselkanaal als de medewerkers en de bewoners van het azc. 

 

We krijgen berichten van ondernemers dat ze vreemden in de winkel hebben en ze 

bang zijn dat dat mensen uit het azc zijn. Hoe weten ze dat dat niet zo is? 

De positief geteste bewoners en hun naasten hebben strenge instructies gekregen en 

worden hierbij goed begeleid door de medewerkers van het COA. Daarnaast is er 24/7 

bewaking aanwezig en staan er hekken die mensen tegenhouden. De kans is dus vrijwel 

nihil dat er bewoners van het azc in de winkel staan. De medewerkers van het COA 

kunnen uiteraard wel te vinden zijn in een winkel. Maar zij hanteren streng de 

voorschriften en zijn gezond (anders mogen ze niet aan het werk). 

 

Waarom is er voor Musselkanaal gekozen? Waren er geen andere mogelijkheden? 

Nee, er waren in de regio geen andere mogelijkheden om het snel en veilig te 

organiseren.  

 

Mag je zieke coronapatiënten verplaatsen?  

De besmette bewoners vanuit azc Delfzijl hebben milde tot geen klachten.  

 

Waarom zijn de omwonenden zo laat geïnformeerd? 
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De situatie verslechterde snel en de voorzitter van Veiligheidsregio heeft daarom 

ingegrepen. Alles moest op zeer korte termijn georganiseerd worden. We hebben 

omwonenden geïnformeerd zodra het kon. Dus toen duidelijk was hoe, wat en 

wanneer het een en ander zou plaatsvinden. 

 

Is de verplaatsing een manier om het azc anders te gebruiken dan afgesproken? 

Nee. We hebben heldere afspraken gemaakt. Na maximaal 17 dagen wordt de locatie 

leeg en ontsmet opgeleverd voor regulier gebruik. 

 

Waar kunnen mensen terecht met vragen? 

Voor vragen rondom het coronavirus kunt u terecht bij GGD Groningen. Op de website 

van de GGD vindt u uitgebreide informatie: https://ggd.groningen.nl/wat-je-moet-

weten-over-het-coronavirus/. 

Voor vragen over zaken met betrekking tot het azc in Musselkanaal kan gebeld worden 

met het azc (088 – 715 3100), of een e-mail sturen naar musselkanaal@coa.nl. 


