
 

 

 

 

 

 

Beste bewoner, 

Graag informeren wij u over het volgende. In opdracht van de minister van Volksgezondheid 

Welzijn en Sport (VWS) start GGD Kennemerland vanaf dinsdag 7 april met een faciliteit om 

zorgmedewerkers te testen op het Nieuwe Coronavirus (COVID-19). De GGD richt hiervoor de 

komende weken dagelijks tijdens kantoortijden een ‘test drive in’ in op het parkeerterrein van de 

Kennemer Sporthal. Hier kunnen zorgmedewerkers, die werken in verpleeg- en verzorgingshuizen 

en de thuiszorg in onze regio, zich vanuit de auto laten testen op COVID-19.  

 

Wat merkt u hier van 

Wij maken op het parkeerterrein van de Kennemer Sporthal een mobiele ‘drive in’. 

Zorgmedewerkers komen met de auto naar het parkeerterrein. Daar worden zij opgevangen door 

onze medewerkers en door de routing op het parkeerterrein geleid. De zorgmedewerkers worden 

vanuit de auto door een verpleegkundige getest en rijden daarna meteen het terrein weer af. De 

verpleegkundige die de test doet, draagt persoonlijke beschermingsmiddelen. Er is geen enkel 

risico voor u op verspreiding van het virus door deze methode van testen.  

 

Hoe lang gaan we dit doen 

De ‘drive in’ wordt ’s morgens om 08:00 uur opgesteld en ’s middags om 17:00 uur weer 

weggehaald. De zorgmedewerkers moeten zich vooraf aanmelden voor de test en komen alleen 

op afspraak. Wij verwachten gemiddeld 75 personen per dag te testen. Hoe lang deze voorziening 

nodig is weten we nog niet. De testvoorziening op de parkeerplaats bij de sporthal zal naar 

verwachting voor weinig extra verkeer zorgen.  

 

Heeft u vragen 

Als u nog vragen heeft over de test drive in, neem dan contact op met het callcenter van de GGD 

Kennemerland open op werkdagen via telefoonnummer 023 7891612. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bert van de Velden  

Directeur Publieke Gezondheid 

Aan de bewoners van dit adres 
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