
 
 

 

Dugoročna strategija za COVID-19, Nizozemska  

1. travnja 2022. nizozemska vlada objavila je svoje viđenje dugoročne strategije za COVID-19. Vlada smatra 

da je u ožujku 2022. većina pravila za zaustavljanje COVID-19 nestala i Nizozemska je ponovno otvorena. 

Vlada bi htjela da tako i ostane. Istovremeno, virus ne nestaje, stoga je potrebna nova strategija.  

Ključne točke novog korona pristupa  

Korona bi mogla ponovno buknuti u budućnosti. U tom slučaju vlada želi zadržati Nizozemsku otvorenu 

što je više moguće, stoga sada postoji nova strategija. Ova strategija ima 2 cilja:  

  

• Ljudi i poduzeća mogu nastaviti svoje živote što je više moguće, čak i ako COVID-19 ponovno 

bukne. Trgovine, tvrtke, kazališta i muzeji, na primjer, otvoreni su što je više moguće, a ako 

restriktivna pravila dođu u igru, unaprijed znamo gdje se nalazimo.  

• Ako izbije COVID-19, zdravstvena skrb mora ostati dostupna svima, kako osobama oboljelima od 

COVID-19 tako i osobama kojima su potrebne operacije i drugi tretmani.  

  

Plan djelovanja kako bi Nizozemska ostala otvorena što je više moguće. Glavne točke djelovanja:  

O. Vlada na oku drži virus   

COVID-19 nije nestao. Vlada pomno prati razvoj virusa. Na primjer, ispitivanjem kanalizacije na virusne 

čestice. I to suradnjom s drugim zemljama. 

 

B. Zajedno sprječavamo širenje virusa  

Sprječavanje širenja  

Svi stanovnici Nizozemske mogu pomoći u sprječavanju širenja virusa na sljedeći način:  

• Slijedite osnovne savjete.  

• Napravite kućni test ako imate simptome.  

• Ostanite kod kuće nakon pozitivnog testa.  

Tada možemo zaštititi sebe i ranjive ljude. A društvo može ostati otvoreno koliko god je to moguće.  

  



 
 

Zdravo društvo  

Ako ste zdravi, manja je vjerojatnost da ćete se jako razboljeti od COVID-19. Vlada će pomoći ljudima da 

žive zdravo. Zdrav život znači češće vježbanje i više tjelovježbe. Ali radi se i o mentalnom zdravlju ljudi. 

Češći rad od kuće također može doprinijeti zdravom društvu. 

Cijepljenja i lijekovi  

Možda će biti novih ciklusa cijepljenja. Vlada se brine da smo spremni za to. Postoje i lijekovi koji pomažu 

spriječiti ozbiljne bolesti od COVID-19. Vlada osigurava da ti lijekovi budu brzo dostupni.  

C. Optimiziranje skrbi  

Vlada želi da se normalna skrb nastavi što je više moguće ako se COVID-19 ponovno pojavi, na primjer, 

proširenjem kapaciteta skrbi i boljim korištenjem istog i tako što će profesionalce za njegu učiniti 

zapošljivijim i fleksibilnijim.  

D. Predvidljive odluke i mogući koraci  

Predvidljive odluke  

Ako virus oživi, možda će trebati ponovno uvesti (stroža) pravila. Tako možemo održati zdravstvenu zaštitu 

dostupnom. Kako bi osigurali da ljudi i tvrtke budu što manje pogođeni (novim) COVID-19 pravilima, razna 

ministarstva će u narednim mjesecima sklopiti sporazume s poduzećima i institucijama o pravilima ako 

COVID-19 oživi, na primjer, s ugostiteljstvom i kazalištima. Tada će svi znati što treba učiniti.  

Tim za društveni utjecaj zajedno s timom za upravljanje epidemijom  

Vlada također razmišlja o osnivanju tima za društveni utjecaj. Ako se ovaj tim uspostavi, savjetovat će 

Vladu o društvenom učinku mogućih budućih pravila. Tim za društveni utjecaj bit će uz OMT (Tim za 

upravljanje epidemijom).  

  

U lipnju 2022. Politika će biti poslana nizozemskom parlamentu.  

  

Pročitajte više ovdje (samo na nizozemskom).  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2022/04/01/langetermijnstrategie-covid-19

