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Dit document is een vertaling van het officiële staatsdocument “PLAN PARA LA 
TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD,  28 de abril de 2020”  gepubliceerd op 
28 april 2020. 

Het origineel kan men hier vinden. De vertaling is uitgevoerd door Cees Cornelissen en 
is gepubliceerd op https://www.tulipanmalaga.nl en is niet verantwoordelijk voor 
eventuele wijzigingen die in het origineel worden aangebracht of voor onjuiste 
vertalingen.   

http://www.tulipanmalaga.nl/
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
https://www.tulipanmalaga.nl/
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I. INLEIDING 
 

De pandemie van COVID-19 vertegenwoordigt een van de belangrijkste crises in onze 
recente geschiedenis, met een grote impact vanuit gezondheids-, sociaal en 
economisch oogpunt. Om de uitbreiding ervan te beteugelen en de overloop van 
gezondheidssystemen te voorkomen, hebben de verschillende landen een groeiend 
aantal maatregelen aangenomen die gericht zijn op het versterken van de respons op 
het gebied van gezondheid en het verminderen van besmettingspercentages door 
mobiliteit van mensen en fysieke scheiding op sociaal en economisch gebied. 

In het geval van Spanje dwong de verspreiding van de ziekte tot goedkeuring van 
maatregelen opgesteld door de gezondheidsautoriteiten en wat leidde tot de 
goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 maart, waarin de alarmtoestand werd 
vastgesteld, met belangrijke beperkende maatregelen op het gebied van mobiliteit en 
economische activiteit, en die tot dusver driemaal zijn verlengd tot 9 mei 2020. 

De genomen inperkingsmaatregelen, zowel nationaal als in de rest van de wereld, 
zijn effectief geweest bij het beheersen van de epidemie, maar hebben een zeer 
negatieve impact op de wereldwijde economische activiteit en op kwetsbare sociale 
groepen, met speciale nadruk op bepaalde sectoren en landen. 

In overeenstemming met andere landen en om de negatieve gevolgen van deze 
uitzonderlijke situatie te verzachten, zijn in Spanje opeenvolgende pakketten van 
maatregelen op het gebied van sociale en economische steun goedgekeurd, die gericht 
zijn op het behoud van de productiestructuur, het stimuleren van wetenschap en 
onderzoek en het beschermen van de inkomens van werknemers en gezinnen tijdens 
deze periode van economische vertraging, waardoor een stevige basis wordt gelegd 
voor economisch herstel en ervoor wordt gezorgd dat niemand wordt achtergelaten. 

Mogelijke oplossingen om de ziekte effectief het hoofd te bieden, zoals het vaccin, 
de behandeling of hoge immunisatie van de samenleving, zijn momenteel niet 
beschikbaar en zullen er waarschijnlijk ook niet zijn in de komende maanden. Het is 
niet mogelijk en ook niet realistisch om zo lang te wachten op het begin van het sociaal 
en economisch herstel en daarom is het noodzakelijk om de overgang naar een nieuwe 
normaliteit aan te pakken die voorzorgsmaatregelen en beschermende maatregelen 
omvat die nodig zijn om infecties te voorkomen en het risico van een opleving van 
deze ziekte die de adequate respons van gezondheidsdiensten en daarmee de 
gezondheid en het welzijn van de samenleving als geheel in gevaar kan brengen. 

De Spaanse burgers hebben een voorbeeldige houding getoond ten aanzien van 
verantwoordelijkheid en discipline tegenover nooit eerder genomen maatregelen en 
die aanzienlijke opofferingen met zich meebrengen. Dankzij de insluitingsmaatregelen 
is in de tijd, die is verstreken sinds het uitroepen van de alarmtoestand, een 
substantiële en aanhoudende verkorting van de tijd in de verschillende 
verspreidingsindicatoren van het COVID-19 virus in Spanje bereikt. 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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Op 16 april 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de principes 
vastgesteld waarmee rekening moet worden gehouden in het geval een lockdown 
wordt opgeheven: 

i. Doorbreek de transmissieketen door zoveel mogelijk gevallen op te sporen, 
mensen met symptomen te behandelen en zowel de zieken als degenen die 
met hen in contact zijn geweest te isoleren. 

ii. Beschikken over voldoende gezondheidsvoorzieningen om snel te kunnen 
reageren op ontdekte gevallen en met name om de ernstigste gevallen te 
kunnen behandelen. 

iii. Minimaliseer de risico's op plaatsen met een hoog besmettingspotentieel, zoals 
gezondheids- en zorgcentra, gesloten plaatsen en openbare plaatsen met een 
hoge concentratie van mensen. 

iv. Het nemen van preventieve maatregelen op de werkplek en het stimuleren van 
telewerken, het verschuiven van diensten en alle andere zalen die een 
persoonlijk contact verminderen. 

v. Het risico beheersen van het importeren en exporteren van ziekte gevallen van 
buiten onze grenzen, waarvoor het de implementatie van controle- en 
isolatiemaatregelen aanbeveelt voor mensen die besmet zijn of die uit 
risicogebieden komen. 

vi. Het belangrijk is dat alle burgers zich hechten aan de beperkingen die worden 
opgelegd en dat ze begrijpen dat de beheersing van de pandemie voor een 
groot deel van hen afhangt. 

De regering van Spanje werkt al meer dan zeven weken in een richting waarvan is 
aangetoond dat deze in overeenstemming is met deze beginselen, die ook de 
richtlijnen deelt met de gemeenschappelijke leidraad voor het opheffen van de 
inperkingsmaatregelen van COVID-19, die door de EuropeseCommissie is uitgewerkt 
en gepubliceerd op 17 april 2020. Zowel de WHO-principes als de Europese routekaart 
moeten een referentie blijven bij het ontwerpen en uitvoeren van de volgende fasen 
van het de-escalatieproces. 

In dit verband en in het licht van de belangrijkste beschikbare indicatoren, de ervaring 
die op nationaal niveau is opgedaan, de ervaring in andere landen en de kennis van 
deskundigen op het gebied van gezondheid en epidemiologie, kunnen we vooruitgang 
boeken in Spanje in de geleidelijke de-escalatie van de buitengewone maatregelen 
m.b.t.  de mobiliteit en het sociale contact die tot nu toe zijn aangenomen te 
beperken en het herstel van de sociale en economische activiteit zo snel mogelijk te 
vergemakkelijken. 

Ter voorbereiding van dit proces heeft het Centrum voor de coördinatie van 
gezondheidswaarschuwingen en noodsituaties (CCAES) op 25 april 2020 een rapport 
ingediend bij de regering, die ook het advies en de voorstellen van deskundigen op 
gezondheids-, wetenschappelijk en sociaal gebied heeft ingewonnen. Parallel en 
gecoördineerd zijn er vergaderingen gehouden en zijn er voorstellen uitgewisseld met 
de verantwoordelijken van de regionale en lokale besturen en met de sociale partners. 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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In dit verband heeft de regering alle voorstellen voor maatregelen voor de-escalatie 
die de autonome gemeenschappen hebben voorbereid en verzonden, geanalyseerd, 
waarbij zij een aanzienlijke aanpassingsinspanning voor integratie heeft gedaan. Dit 
heeft ertoe geleid dat de voorstellen van de autonome regeringen, grotendeels zijn 
opgenomen in dit plan. 

Daarnaast zijn de belangrijkste beschikbare nationale en internationale ervaringen 
geanalyseerd om te leren van de beste praktijken en de fouten te beheersen om het 
economisch herstel met maximale veiligheid te benaderen. 

Als resultaat van dit werk stelt het plan de belangrijkste parameters en instrumenten 
vast voor de aanpassing van de hele samenleving aan de nieuwe normaliteit, met de 
maximale veiligheidsgaranties. Dit is een proces dat lang en langdurig zal duren, 
totdat het mogelijk is om het besmettingsgevaar van het virus te beheersen met de 
momenteel beschikbare maatregelen of totdat we het vaccin hebben, een effectieve 
behandeling of totdat de het percentage van immuniteit van de bevolking hoog 
genoeg zodat het besmettingsgevaar drastisch wordt geminimaliseerd. 

Het moet ook dienen als routekaart voor administratieve overheden, burgers en 
bedrijven, wier samenwerking in de nieuwe fase essentieel blijft, geconfronteerd met 
een ongekende context dat heeft geleid tot de vaststelling van voorheen onbekende 
maatregelen en die besluitvorming vereist in een context van grote onzekerheid, zowel 
op wetenschappelijk als op economisch gebied.  

Het de-escalatieproces moet dus geleidelijk, asymmetrisch, gecoördineerd met de 
autonome gemeenschappen en aanpasbaar zijn aan de oriëntatieveranderingen die 
nodig zijn, afhankelijk van de evolutie van epidemiologische gegevens en de impact 
van de genomen maatregelen. 

De bestaande onzekerheden vragen om een voorzichtige aanpak en een continue 
herwaardering van scenario's, met het besef dat het de-escalatieproces door de tijd 
heen kan worden verlengd, afhankelijk van de evolutie van de pandemie en de 
effectiviteit van de genomen maatregelen. 

Het proces moet zeer participatief zijn. Door een effectieve coördinatie met de 
regering van Spanje moeten de autonome gemeenschappen en lokale entiteiten het 
ontwerp en de uitvoering van de te ondernemen acties uitvoeren, op basis van de 
evolutie van de pandemie. In dezelfde lijn moet ook op de samenwerking en deelname 
van de van de sociale partners worden gerekend, om een veilige en gecoördineerde 
terugkeer naar het werk te garanderen. 

Evenzo zal het belangrijk blijven om te blijven rekenen op de bijdragen die kunnen 
worden geleverd vanuit de academische sfeer, vanuit het maatschappelijk middenveld, 
vanuit het bedrijfsleven of vanuit elke andere instantie die kan bijdragen tot het 
vergemakkelijken van zowel de analyse van de situatie als de besluitvorming, evenals 
de daaropvolgende uitvoering en evaluatie. 

De pandemie van COVID-19 heeft tienduizenden mensen in ons land gedood. Ze 
zullen altijd onze erkenning hebben en ze zullen altijd in ons geheugen blijven. 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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II. DOELSTELLINGEN EN BEGINSELEN 
 

Het hoofddoel van het plan is ervoor te zorgen dat, door de bescherming van de 
volksgezondheid als referentie te behouden, het dagelijks leven en de economische 
activiteit geleidelijk worden hersteld, waarbij het risico, dat de epidemie met zich 
meedraagt voor de gezondheid van de bevolking, tot een minimum wordt beperkt en 
om te voorkomen dat de capaciteiten van het de nationale gezondheidszorg 
overlopen. Met andere woorden: maximale gezondheidszekerheid die gecombineerd 
kan worden met herstel van sociaal en economisch welzijn. 

Daartoe worden besluitvormingsmechanismen door overheidsfunctionarissen op korte 
en middellange termijn geïdentificeerd, altijd gebaseerd op de wetenschappelijke en 
technische richtlijnen.  

Geen enkel land heeft het de-escalatieproces voltooid of is vrijgesteld van 
hergroeirisico's. Er is geen vergelijkbare referentie waarin Spanje kan worden 
geïnspireerd buiten wat de afgelopen maanden is geleerd en de noodzakelijke 
internationale samenwerking om COVID-19 te bestrijden. 

De overgang moet geleidelijk, asymmetrisch, gecoördineerd met de autonome 
gemeenschappen en adaptief zijn. Daarom moeten de maatregelen om de 
beperkingen op te heffen geleidelijk en gekalibreerd worden genomen. Het is een 
nieuw proces, vol grote onzekerheden en niet zonder risico's. De weg naar een nieuwe 
normaliteit kan alleen op een voorzichtige en progressieve manier worden afgelegd.  

Daartoe zal het monitoren via een panel van indicatoren, gebaseerd op betrouwbare 
informatiesystemen, nuttig zijn om te allen tijde de stand van zaken te kennen en te 
begrijpen, waarbij vier fundamentele gebieden voor besluitvorming worden 
gemonitord: volksgezondheid, mobiliteit , sociale dimensie en economische situatie. 

Het overgangsproces vereist gedegen informatie over de evolutie van de pandemie 
en de capaciteit van de gezondheidsdiensten, zodat de intensiteit van de 
opsluitingsmaatregelen zo snel mogelijk kan worden gekalibreerd en en het 
minimaliseren van het risico op een ongecontroleerde uitbraak van de epidemie.  

De de-escalatiefasen worden bepaald door de situatie van elk van de gebieden op 
vier hoofdgebieden:  

(i) strategische capaciteiten, waaronder versterkte gezondheidszorg, een 
effectief en veilig model van alerte en epidemiologische surveillance, een 
capaciteit voor detectie en controle vroege besmettingsbronnen en 
versterking van collectieve beschermingsmaatregelen;  

(ii) mobiliteitsindicatoren;  
(iii) economische indicatoren;  
(iv) sociale indicatoren. 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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Als de juiste omstandigheden zich voordoen, moeten beperkende maatregelen van 
algemene aard dus geleidelijk worden vervangen door andere van specifieke aard die 
bijdragen tot een zo veilig mogelijke geleidelijke terugkeer naar sociale en 
economische activiteiten en tot een nieuwe normaliteit.  

Hiervoor is het essentieel om een proportionele de-escalatie te ontwerpen, aangepast 
aan de kenmerken van de verschillende bevolkingsgroepen, soorten activiteiten die 
moeten worden gereactiveerd en de intensiteit van de gezondheidscrisis in de 
gebieden. 

 

  

http://www.tulipanmalaga.nl/
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III. STRATEGISCHE MOGELIJKHEDEN 
 

Zoals CCAES in haar rapport van 25 april 2020 meldde, is het om de de-escalatie te 
starten belangrijk om over de nodige strategische capaciteiten te beschikken, zowel 
om de risico's voor de volksgezondheid bij elk besluit te kennen, als om een marge te 
hebben van veiligheid, die de controle van de epidemie in haar sociale en territoriale 
omgeving garandeert, en kwaliteit en voldoende gezondheidszorgcapaciteit voor 
patiënten bij een eventuele uitbraak. 

Sinds het begin van de gezondheidscrisis heeft de regering zich geconcentreerd op 
het versterken van de strategische capaciteiten van het land, het nemen van 
belangrijke maatregelen om de hulpbronnen van het gezondheidssysteem uit te 
breiden, de epidemiologische surveillancesystemen te versterken en natuurlijk te 
voorzien in beschermingsmaatregelen en noodzakelijk materiaal, in een uiterst 
complexe internationale context. Op deze gebieden is het de moeite waard om de 
verschillende maatregelen voor de uitbreiding van gezondheidspersoneel, de 
ingebruikname van 17 robots als bijdrage aan de exponentiële toename van de 
ontwikkeling van PCR-tests die we hebben meegemaakt, of de verwerving van 827 
miljoen eenheden medische apparatuur onder de aandacht te brengen. waaronder 
meer dan 700 miljoen maskers, voor een totale waarde van ongeveer 911 miljoen 
euro. 

In ieder geval vereist de geleidelijke beëindiging van de huidige staat van opsluiting 
een verdere versterking van de capaciteit op vier gebieden:  

I. epidemiologisch toezicht;  
II. identificatie en insluiting van besmettingsbronnen;  

III. gezondheidszorg;  
IV. collectieve beschermingsmaatregelen, zowel nationaal, regionaal als lokaal. 

Deze doelstelling, in een sterk gedecentraliseerd land als Spanje, kan alleen worden 
bereikt op basis van werk en coördinatie met de autonome gemeenschappen, die 
hun bevoegdheden op het gebied van gezondheid hebben behouden en zullen 
houden. In een noodsituatie zoals de huidige, is samenwerking tussen alle 
administraties van vitaal belang om de risico's te minimaliseren en een gezamenlijke 
uitweg uit de crisis zo snel mogelijk te garanderen. Daarom is een van de eerste 
stappen de ontwikkeling van een reeks relevante meetbare en betrouwbare 
objectieve indicatoren, die de regering en de autonome gemeenschappen zelf 
opstellen en dienen om te weten welke minimumdrempels essentieel zijn om te 
bereiken voordat met de-escalatie wordt begonnen. Deze indicatoren zijn openbaar, 
zodat elke belanghebbende de referentievariabelen voor de besluitvorming kan 
kennen. 

De vier strategische capaciteiten moeten voldoende ontwikkeld zijn om de 
besluitvorming te vergemakkelijken, in de zin van een geleidelijke toename van 
mobiliteit en arbeidsactiviteiten, die zal worden uitgevoerd door middel van een 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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combinatie van sanitaire, sociale en economische criteria en nationale en 
internationale mobiliteit. 

Het virus kent de territoriale grenzen niet, maar de impact ervan is heterogeen 
opgemerkt in verschillende delen van het land. Daarom voorziet de-escalatie in de 
mogelijkheid dat de gebieden de opeenvolgende fasen van het proces met 
verschillende snelheden kunnen doorlopen, afhankelijk van de impact van de crisis op 
hun respectieve bevolkingsgroepen en de bereikte strategische capaciteiten. 

Met andere woorden, en zonder de mobiliteitsomstandigheden uit het oog te 
verliezen, hoe sterker de strategische capaciteiten in een bepaald gebied zijn en hoe 
lager het gezondheidsrisico, hoe sneller en veiliger het proces naar de nieuwe 
normaliteit kan zijn. 

Daarom kan elk gebied met verschillende snelheden vooruitgaan, op basis van 
gemeenschappelijke indicatoren voor iedereen en met een reeks maatregelen die 
ook voor elk van de fasen van de-escalatie gelden. Het is essentieel om het risico op 
tegenvallers te beperken tot het minimum. Om deze reden is het van cruciaal belang 
om een vroegtijdig detectiesysteem te hebben voor elke uitbraak van COVID-19 en een 
snelle responscapaciteit, aangepast aan de kenmerken en omvang. 

 Hieronder volgt een samenvatting van elk van deze mogelijkheden. 

1. Verbeterde gezondheidszorg 
Voldoende zorgcapaciteit, zowel in de eerste lijn als in ziekenhuizen en ICU's, is 
essentieel voor het beheersen van de pandemie en voor het hervatten van de 
reguliere zorg voor patiënten met andere pathologieën dan COVID-19. Hoewel een 
sterke COVID-19-uitbraak de potentie heeft om het gezondheidszorgsysteem van een 
land te overrompelen, ongeacht de gebruikelijke mogelijkheden, geven de meeste 
mogelijke scenario's aan dat door een voldoende voorbereid gezondheidszorgsysteem, 
potentiële opsluitingsepisodes kunnen worden vermeden. 

Daarom moet elke autonome gemeenschap een plan voor snelle reactie opstellen 
waarin wordt ingegaan op de manier waarop tegemoet wordt gekomen aan de 
toegenomen behoeften aan bedden voor acute zorg en ICU's, gespecialiseerde 
personele middelen, uitrusting en benodigde materialen (EPI's, diagnostische tests, 
medicijnen, enz.). in het geval van een hypothetische intense heropleving van het 
virus. Bovendien moeten er maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat 
ziekenhuizen en sociaal-gezondheidscentra de juiste maatregelen voor 
infectiebeheersing toepassen, zowel voor werknemers als voor patiënten die om 
andere redenen zijn opgenomen. 

 

2. Een effectief en veilig model van epidemiologische signalering en 
surveillance 
Epidemiologische bewaking is in veel landen gebaseerd op waarschuwingen met 
vertragingen bij het melden van nieuwe diagnoses of te late waarschuwingen (ICU-

http://www.tulipanmalaga.nl/
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bezetting en sterfgevallen) die een snelle reactie verhinderen. Deze situatie verklaart 
de moeilijkheden bij het opsporen van de werkelijke omvang van de epidemie tijdens 
de kritieke periode en de daaruit voortvloeiende besluitvorming om het aantal 
infecties terug te brengen tot een niveau dat aanvaardbaar is voor het 
gezondheidsstelsel, in de ruimste zin van het woord, volksgezondheid en 
gezondheidsdiensten. 

Om de overgang effectief en veilig te kunnen volgen, moet een epidemiologisch 
informatiesysteem worden opgezet op basis van zeer betrouwbare gegevensreeksen, 
opgesteld met homogene criteria voor het hele nationale grondgebied, met een 
uitsplitsing naar gezondheidsgebied (om meer geavanceerde niveaus van territoriale 
granulariteit mogelijk te maken), met geïdentificeerde leidinggevenden en dagelijkse 
updates. 

Het beschikken over informatiesystemen van de bovengenoemde kwaliteit vereist een 
versterking van de epidemiologische surveillancediensten in de autonome 
gemeenschappen en op centraal niveau, en een aanpassing van de huidige 
computersystemen in een belangrijk deel van het grondgebied. 

Een goed voorbereid informatiesysteem moet uitgaan van vroege en tussentijdse 
waarschuwingsindicatoren zoals voorgesteld in bijlage I, of verkregen uit andere 
alternatieve bronnen (mobiele apps, oproepen naar noodtelefoons voor de 
gezondheidszorg, enz.). 

 

3. Een snelle identificatie en beheersing van de bronnen van 
besmetting 
De wendbaarheid bij het identificeren en beheersen van de bronnen van besmetting, 
door middel van een juiste diagnose en isolatie, is een andere essentiële voorwaarde 
voor het opheffen van de opsluiting. Deze mogelijkheid heeft verschillende 
componenten van hoogste tot laagste prioriteit: 

a) Diagnose van symptomen in vroege stadia van de ziekte (wat een vergroting 
van de diagnostische capaciteit in de eerste lijn vereist). 

b) Isolatie van gevallen (waardoor hotels of andere faciliteiten voor vrijwillig 
gebruik beschikbaar zijn, wanneer de effectieve isolatie van kleine gevallen niet 
in uw eigen huis kan worden uitgevoerd). 

c) Traceren en in quarantaine plaatsen van contacten die altijd de anonimiteit en 
privacy van de informatie garanderen. 

d) De proactieve identificatie van asymptomatische personen in groepen van 
belang (bijvoorbeeld in verpleeghuizen of op speciaal getroffen plaatsen). 

 

4. Een versterking van collectieve beschermingsmaatregelen 
De beschikbaarheid en het gebruik van beschermingsmateriaal onder de algemene 
bevolking, evenals de verspreiding en implementatie van hygiënische praktijken en 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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sociale afstand, is een strategische capaciteit die zich al in een vergevorderd 
ontwikkelingsstadium bevindt. 

Desalniettemin is, voor zover de ziekte aanhoudt, een voortdurende druk van de 
gezondheidsautoriteiten vereist om de waarschuwingen en aanbevelingen met 
betrekking tot het handen wassen en het gebruik van gels, interpersoonlijke afstand en 
respiratoire etiquette, maskers, het schoonmaken van de huiselijke omgeving 
collectieve beschermingsmaatregelen en specifieke omgevingen (zoals sanitaire 
ruimtes, industrie, horeca, enz.) en ontsmetting van de openbare ruimtes. 

De bijdrage van werknemers is ook erg belangrijk geweest, met name 
gezondheidswerkers, die van openbare diensten en die van essentiële basisdiensten, 
die met hun inzet en dagelijkse inspanningen in staat hebben gesteld om in deze 
crisissituatie een enorm professioneel reactievermogen te behouden. 

Werkgroepen waarvan in veel gevallen de meerderheid uit vrouwen bestaat, wiens 
bijdrage erkenning en zichtbaarheid verdient. 

Tot slot is de bijdrage van de Spaanse industrie erg belangrijk geweest. De bedrijven 
hebben bijgedragen aan het vergroten of zelfs creëren van nieuwe productielijnen die 
ons land hebben voorzien van verschillende sanitaire materialen, die zullen dienen om 
een strategische reserve voor de toekomst te garanderen. Dit zou ons moeten doen 
nadenken over het belang van de toegevoegde waarde van ons industriële stelsel. 
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IV. INDICATOR-PANEEL 
 
De complexiteit van de situatie en het onvoorspelbare en dynamische karakter van 
de evolutie ervan adviseren niet om een gesloten kalender voor te stellen voor het 
geleidelijk herstel van activiteit. Integendeel, een voorzichtige aanpak is vereist, met 
mijlpalen die achtereenvolgens zullen worden bereikt en indien nodig kunnen worden 
bijgesteld. 
 
Het geleidelijke herstel van het sociale welzijn en de uitvoering van activiteiten die 
momenteel beperkt zijn, zal de ontwikkeling van gezondheidsindicatoren en sanitaire 
drempels steunen en moeten worden geïntegreerd met sociale, economische en 
mobiliteitsparameters om het besluitvormingsproces te informeren. 
 
Opgemerkt moet worden dat elke tegenslag in de evolutie van bepaalde parameters 
het proces zou verlengen totdat de nieuwe normaliteit kan worden vastgesteld, 
althans voor de getroffen bevolkingsgroepen, activiteiten of gebieden. Dit moet zoveel 
mogelijk worden vermeden, zodat de beginselen van voorzorg en voorzichtigheid, 
samen met die van evenredigheid, de beoordeling van alle gegevens en de 
daaropvolgende besluitvorming zullen sturen. 
 
De parameters waarvan de waarden nodig zijn om door te gaan met de-escalatie, en 
waarvoor continue monitoring nodig is, zullen worden weerspiegeld in één uitgebreid 
indicator-paneel (zie bijlage I) dat de gradatie van de intensiteit en snelheid van de 
onnauwkeurigheid zal helpen, inclusief fundamentele parameters voor besluitvorming: 
 

a) Volksgezondheid, gebaseerd op gegevens die de vier reeds genoemde 
strategische capaciteiten en de evolutie van de epidemiologische situatie. 

b) Mobiliteit (zowel binnen het land - tussen gemeenten / tussen provincies - en 
internationaal), nauw verbonden met een mogelijk verhoogd besmettingsrisico. 

c) Vanuit de sociale dimensie (impact van ziekte, opsluiting en de-escalatie op de 
meest kwetsbare sociale groepen, met name ouderen). 

d) Economische activiteit (evaluatie van de situatie per sector, vooral de sectoren 
met het hoogste draagvermogen en de sectoren die het zwaarst door de crisis 
zijn getroffen). 

Mobiliteit is een van de meest complexe aspecten van de-escalatie, vanwege de 
directe relatie met de kans op besmetting. De impact van de toegenomen sociale en 
economische activiteit op de mobiliteit moet voortdurend worden gecontroleerd. 

De kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren van volksgezondheid en mobiliteit 
moeten relevant, betrouwbaar en gemeenschappelijk zijn, en op basis van die welke 
zijn opgenomen in bijlage I. 

De sociale en economische aspecten zullen de diagnose van gezondheid en mobiliteit 
aanvullen, met als doel de strategische informatie te verstrekken die het beste kan 
bijdragen aan de besluitvorming. 

http://www.tulipanmalaga.nl/
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Vanuit het geïntegreerde indicator-paneel, met de aangegeven parameters, zullen de 
gegevens de de-escalatie sturen, met een voldoende territoriale granulariteit om 
behendig beslissingen te nemen, te allen tijde passend bij de epidemiologische situatie 
en de capaciteit van het relevante gezondheidssysteem in elk geografisch gebied. 

Daarom is het indicatorpanel een instrument dat de kwalitatieve analyse en als geheel 
van de vier gebieden (gezondheid, mobiliteit, sociaal en economisch) mogelijk maakt. 
Het resultaat van deze analyse zal helpen bepalen of elk gebied geschikt is om door te 
gaan in de verschillende fasen van het de-escalatieproces. 
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V. BESTUUR 

 

1. Algemene principes 
De Spaanse regering coördineert het overgangsproces naar het nieuwe normaal, het 
zogenaamde de-escalatieproces. Concreet neemt de minister van Volksgezondheid in 
zijn hoedanigheid van gedelegeerde autoriteit alle besluiten die nodig zijn om de 
dagelijkse, werk- en beroepsactiviteit te herstellen. 

De alarmtoestand stelt het ministerie van Volksgezondheid in staat om:  

I. Afhankelijk van de evolutie van de gezondheidsnoodsituatie, bevelen en 
instructies te geven met betrekking tot de toegestane activiteiten en hun 
reikwijdte en territoriale reikwijdte;  

II. Ook de plaatsen, inrichtingen en geschorste activiteiten te wijzigen, uit te 
breiden of te beperken, altijd met de gerechtvaardigde redenen van 
volksgezondheid en met de vastgestelde en territoriale reikwijdte. Deze 
machtiging is opgenomen in Koninklijk Besluit 463/2020 van 14 maart, waarin 
de alarmtoestand werd uitgeroepen voor het beheer van de 
gezondheidscrisissituatie veroorzaakt door COVID-19, in de bewoordingen van 
de wijzigingen en uitbreidingen (die momenteel van kracht zijn, en zijn 
vastgesteld bij Koninklijk Besluit 492/2020 van 24 april). 

Aan de andere kant heeft de overheid, haar bereidheid om samen te werken met de 
autonome gemeenschappenen en met lokale entiteiten aan de publieke opinie 
overgedragen. Hun kennis van het grondgebied en de specifieke kenmerken ervan is 
een zeer nuttig element om rekening mee te houden in het besluitvormingsproces, dat 
uiteindelijk door de regering van Spanje zal worden aangenomen en ongetwijfeld de 
sleutel zal zijn bij de toepassing van de maatregelen. en in de juiste evolutie van de de-
escalatie.  

Het is belangrijk dat de regering van Spanje en haar ministerie van Volksgezondheid 
de besluiten nemen om een overgangsproces naar de nieuwe normaal in heel Spanje 
garanderen tegen een virus dat uiteraard geen binnen- of buitengrenzen kent. 

Deze beslissende rol van het ministerie van Volksgezondheid impliceert helemaal niet 
dat de besluiten op het hele nationale grondgebied uniform zijn; integendeel, de de-
escalatie kan asymmetrisch zijn, dat wil zeggen dat de gebieden met verschillende 
snelheden naar de nieuwe normaliteit kunnen oprukken, rekening houdend met onder 
meer gezondheids- en epidemiologische criteria en luisterend naar de autoriteiten 

Autonoom en lokaal, maar er zal altijd op een coherente manier vooruitgang worden 
geboekt die het einddoel niet in gevaar brengt: de strijd tegen COVID-19 in heel Spanje 
winnen. 

In het licht van het bovenstaande, kunnen we zeggen dat de principes die het beheer 
van het proces van de-escalatie te definiëren zijn:  
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(i) Besluitvorming door het ministerie van Volksgezondheid, fundamenteel 
gebaseerd op sanitaire en epidemiologische criteria. 

(ii) Asymmetrie tussen territoria. 
(iii) (Samenwerking van de autonome gemeenschappen. 
(iv) Aanpassingsvermogen aan de omstandigheden en de evolutie van de 

pandemie 

 

2. Methodologie van besluitvorming 
Zoals uitgelegd in dit Plan, wordt het de-escalatieproces verdeeld in vier fasen en drie 
overgangen tussen deze vier fasen. En er zal ook een voorstadium zijn, die niet als een 
fase wordt beschouwd en maar deel uitmaakt van de de-escalatie, die wordt 
gedefinieerd door verschillende noodmaatregelen met een zeer laag risico op 
besmetting volgens de epidemiologen, zoals wandelingen van kinderen met een 
volwassene, het beoefenen van individuele sport of wandelingen met mensen met wie 
u in hetzelfde huis woont. Dit soort maatregelen met een zeer laag besmettingsrisico is 
aangenomen in een vergevorderd stadium van beheersing van de besmettingscurve, 
en gaat altijd vergezeld van de overeenkomstige beschermende maatregelen en 
sociale afstand. 

De minister van Volksgezondheid beslist op basis van de parameters die deel uitmaken 
van het indicatorpanel in welke fase een gebied van het land is, dat kwalitatief en 
gezamenlijk wordt geëvalueerd om de overgang van de ene fase naar de andere 
mogelijk te maken. De toepassing van deze criteria bepaalt de voortgang of 
achterwaartse beweging van de ene fase naar de andere. 

Overeenkomstig de bepalingen van de CCAES op het gebied van 
gezondheidsaangelegenheden, zal het besluitvormingsproces worden vastgelegd in 
een besluit van de minister van Volksgezondheid en gebaseerd op de volgende 
overwegingen: 

I. Dit plan bepaalt de fasen van de-escalatie, de specifieke activiteiten die in elke 
fase zijn toegestaan en de specifieke voorwaarden waaronder ze zullen worden 
uitgevoerd. Afhankelijk van de evolutie van de pandemie kan de minister van 
Volksgezondheid deze activiteiten en hun reikwijdte wijzigen, uitbreiden of 
beperken. 

II. In dit plan wordt ook het indicatorpanel opgericht, dat wil zeggen de 
verschillende technische criteria (gezondheid, mobiliteit, sociaal en 
economisch) die gezamenlijk en kwalitatief zullen worden geëvalueerd en die 
zullen dienen om te beslissen in welke fase elk gebied zich bevindt. De 
technische criteria van het gezondheidsveld zijn uitdrukkelijk overeengekomen 
door de technische teams van het ministerie van Volksgezondheid en de 
gezondheidsafdelingen van de autonome gemeenschappen. De rest van de 
criteria wordt geëvalueerd volgens de vastgestelde procedure en wordt, in 
voorkomend geval, gehoord door het bevoegde ministerie. 

III. De autonome gemeenschappen kunnen bij de minister van Volksgezondheid 
voorstellen indienen voor naar behoren gerechtvaardigde activiteiten die op 
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hun respectieve grondgebied worden uitgevoerd en die niet zijn opgenomen in 
de activiteiten die in de verschillende fasen zijn toegestaan (zie bijlage II). De 
minister van Volksgezondheid beslist waar nodig over opname in het 
indicatorpanel. 

IV. De minister van Volksgezondheid beslist om de twee weken in welke fase van 
de-escalatie elk gebied zich bevindt. In eerste instantie is de territoriale 
eenheid de provincie of een eiland. De beslissingen kunnen inhouden dat wordt 
doorgegaan naar de volgende fase van de-escalatie of terugtrekking in het 
geval van een achteruitgang van de cijfers in de betreffende provincie of eiland. 

V. De autonome gemeenschappen kunnen, na de getroffen lokale entiteiten te 
hebben gehoord, de minister van Volksgezondheid voorstellen om een 
specifiek gebied van hun gemeenschap in een andere fase van het de-
escalatieproces aan te wijzen. Dit voorstel moet vergezeld gaan van een met 
redenen omkleed rapport dat het niveau van naleving en de status van de 
vastgestelde parameters rechtvaardigt, en ook de haalbaarheid om vanuit 
mobiliteitsoogpunt het isolement van dat specifieke gebied van de rest van de 
provincie te garanderen. De minister van Volksgezondheid beslist in 
voorkomend geval over de faseovergang van het door de autonome 
gemeenschap voorgestelde specifieke gebied. 
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VI. HERSTEL VAN ACTIVITEIT 
 

De afgelopen zes weken is de mobiliteit beperkt, met een aanzienlijke impact op de 
economische activiteit. Uit deze periode worden belangrijke lessen getrokken, zoals 
individuele verantwoordelijkheid voor het naleven van de regels en aanbevelingen, het 
belang van zelfbescherming, richtlijnen voor goede praktijken bij het hervatten van 
werk of de gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijven en werknemers voor de 
maximale bescherming op de werkplek, onder andere.  

Na de uitzonderlijke periode en de grote inspanningen die de samenleving als 
geheel, de economische agenten en de staat als geheel hebben geleverd, is het 
noodzakelijk de economische activiteit geleidelijk te reactiveren in die sectoren, 
waarvan de activiteit nog steeds wordt beperkt door het uitroepen van de 
alarmtoestand. Onder andere sectoren als transport, toerisme, cultuur, retail, horeca 
en horeca moeten langzaamaan hun activiteiten kunnen herstellen. 

De de-escalatie wordt voorgesteld als een overgang naar de nieuwe normaliteit, 
hoewel met nieuw gedrag door mensen en bedrijven (zoals zelfbescherming en 
fysieke scheiding), Om de vermindering van besmetting te combineren en dus 
maximale gezondheidsbescherming en ter voorkoming van arbeidsrisico's, met het 
vermogen om het economisch herstel snel en stevig te maken, en geleidelijk het 
concurrentievoordeel te genereren van eerder door een positieve ervaring met het 
aanpassen van de verschillende sectoren aan de nieuwe normaliteit. Werkcentra 
moeten veilig zijn en werknemers hebben maximale gezondheid en 
arbeidsbescherming. Bijgevolg moeten werkgevers, zoals zij al hebben gedaan, hun 
protocollen en risicopreventie-maatregelen aanpassen aan de door de minister van 
Volksgezondheid opgestelde hygiëne- en afstandsaanbevelingen, en aldus voldoen aan 
hun verplichting om de gezondheid van werknemers te waarborgen. 

Dit proces treft belangrijke sectoren van de economie, soms gekoppeld aan 
kwetsbare sociale groepen, die een onzekere baan hebben.  

Bij het sociale en economische herstel moet rekening worden gehouden met de 
ongelijke impact die de door COVID-19 veroorzaakte crisis in de verschillende 
sectoren en sociale groepen heeft gehad, met bijzondere aandacht voor de 
bescherming van de meest getroffen werknemers, zodat het herstelproces bijdraagt 
aan het verminderen van deze ongelijkheden. 

Op internationaal niveau zal het herstel van de normaliteit een belangrijke impact 
hebben op het herstel van de vraag naar bepaalde goederen en diensten, vooral die 
met betrekking tot toerisme. De geleidelijke openstelling van grenzen vereist meer 
inspanningen op het gebied van samenwerking en multilateralisme. Het zal ook een 
extra inspanning vergen van constant en gedetailleerd toezicht op de evolutie van 
crisis en de-escalatie binnen en buiten het land. Aangezien het een gebied is dat niet 
alleen afhankelijk is van beslissingen op nationaal niveau, zal het herstel, zoals te 
verwachten is, complexer zijn. 
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Samenvattend moet de-escalatie, naast de maatregelen die al zijn genomen om het 
hele productie-apparaat te ondersteunen en de noodzakelijke flexibiliteit voor 
bedrijven om het overgangsproces aan te pakken, speciale aandacht besteden aan de 
meest getroffen sociale groepen, de kritieke sectoren en grensbeheer. 

1. Sociale aspecten 
Het opnemen van sociale criteria in de besluitvorming is belangrijk omdat de 
mogelijke negatieve gevolgen te beperken die de ziekte, de opsluitingsmaatregelen 
en het geleidelijke herstel van de normaliteit op bepaalde kwetsbare groepen kan 
hebben en om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft. Bovendien is dit een 
centrale factor om ervoor te zorgen dat burgers actief betrokken blijven bij de 
bestrijding van de epidemie. 

Om de de-escalatie te ontwerpen is het nodig: 

a) Houd rekening met de kosten van ziekte en de opsluiting in de sociaal en 
economisch zwakste groepen. 

b) Minimaliseer de hiaten (opleiding, inkomen, toegang tot kansen) die tijdens 
opsluiting worden vergroot. 

c) Compenseren voor de asymmetrische incidentie die de maatregelen hebben 
op verschillende groepen.  

Op basis van deze criteria zijn de volgende groepen geïdentificeerd die bijzonder 
kwetsbaar zijn voor de COVID-19-crisis. In de eerste plaats, jeugd en pubers, een groep 
die weinig getroffen wordt door de ziekte, maar het meest getroffen wordt door 
opsluiting. 

De eerste voorwaarde hangt samen met de wijziging in de gewone voortgang van het 
schooljaar, die reeds bestaande ongelijkheidsverschillen kan verergeren. In die zin is 
het essentieel om specifieke maatregelen te nemen om voldoende aandacht te geven 
aan de kinderpopulatie van de meest kwetsbare groepen onder ander door het 
ontvangen van voldoende voeding dankzij de hulp en vergoedingen voor 
schoolkantines. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen voor een ordelijk einde en 
begin van de cursus, en op gerichte educatieve activiteiten, herstel van verloren 
gegane lesuren of versterking tijdens de zomermaanden te bevorderen, en educatieve 
centra voor te bereiden met de passende maatregelen om de gezondheid te 
vergroten. 

Problemen zoals een zittende levensstijl, huiselijk geweld of stress worden verergerd in 
deze periode van opsluiting en bovendien treffen ze huishoudens ongelijkmatig, met 
een grotere incidentie bij de meest kansarmen. Daarom zijn er al maatregelen 
genomen, zoals het toestaan van kleine wandelingen voor kinderen onder de 14 jaar. 
In die zin is het raadzaam maatregelen te bestuderen om de situatie van minderjarigen 
in beschermingscentra aan te pakken, inclusief minderjarigen die migreren zonder 
begeleiding. 

Aan de andere kant is de oudere bevolking, samen met de gezondheid, de groep die 
zich het meest zorgen maakt over de beheersing van het virus. Bejaarden in 
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verpleeghuizen die veruit het zwaarst zijn getroffen door de pandemie en niet-
geïnstitutionaliseerde personen die alleen wonen en een risico op dakloosheid lopen, 
verdienen een gedifferentieerde behandeling. 

Het is essentieel om een geleidelijke vermindering van infecties te garanderen, en een 
sterke bescherming van de personen die in verpleegtehuizen wonen, evenals van de 
professionals die daarin diensten verlenen. Hoewel deze bescherming ook zal worden 
opgenomen als een van de indicatoren van het indicator-paneel, dat zal worden 
gebruikt om beslissingen te nemen in het overgangsproces naar een nieuwe 
normaliteit, zal het uitgangspunt op het gebied van verpleegtehuizen het niet 
toepassen van de-escalatiemaatregelen zijn. Deze voorzorgsmaatregel moet 
noodzakelijkerwijs vergezeld gaan van maatregelen die zorgen voor adequate 
gezondheidszorg voor de mensen die er wonen of werken, waaronder streng toezicht 
op de epidemiologische situatie van hen. 

In ieder geval heeft de ervaring van de huidige gezondheidscrisis de beperkingen van 
het huidige residentiële systeem aan het licht gebracht, dat moet worden 
geanalyseerd voor verbetering. 

In dit verband is het essentieel om de implicaties te benadrukken die de 
gezondheidscrisis ook heeft voor afhankelijke of gehandicapte mensen, waarvoor het 
nodig zal zijn een veilig herstelplan op te stellen voor thuiszorgdiensten, de therapieën 
die ze zouden moeten krijgen en de locatie van hun wooncentra. 

Vóór de COVID-19-crisis waren er al sociaal zeer kwetsbare groepen: daklozen, 
600.000 huishoudens zonder vermogen, mensen die afhankelijk zijn van de informele 
economie. Deze groepen hebben met name de gevolgen van de gezondheidscrisis 
geleden en zullen waarschijnlijk degenen zijn die het moeilijkst hebben om te 
herstellen. Daarom is het essentieel om te analyseren hoe om te gaan met de 
intrekking van de genomen buitengewone maatregelen en de voorbereiding op meer 
permanente noodsituaties. 

De groep kwetsbare mensen vóór de crisis voegt een aantal huishoudens toe dat 
wordt getroffen door de vertraging van de economische bedrijvigheid, waaraan 
aandacht moet worden besteed. De implementatie van het IMV moet een essentieel 
onderdeel zijn van het sociale aspect van het de-escalatieplan. 

Evenzo verdienen plattelandsgebieden een speciale behandeling, aangezien het 
besmettingsgevaar ook groot is en ze structureel miner beschikken over openbare en 
particuliere basisdiensten om met dit soort situaties om te gaan. Daarnaast 
concentreert de hulp aan de burger zich meestal in stedelijke gebieden. Gebrek aan 
aandacht voor deze gebieden kan de kloof tussen stedelijke en landelijke gebieden 
vergroten. Daarom is het nodig om bijzondere aandacht te besteden aan deze 
gebieden bij het vergroten van de capaciteit en het toepassen van maatregelen. 

Ten slotte zijn mensen met onzekere banen het zwaarst getroffen door het verlies van 
banen. In het bijzonder worden vrouwen, altijd vooral bedreigd door 
genderongelijkheid en geweld, de jongste en kwetsbare groepen, met het potentiële 
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risico van het veroorzaken van armoede, waardoor het essentieel is om de oorzaken 
van onzekerheid aan te pakken. Om deze situaties van armoede te verlichten, werkt de 
regering aan het minimale vitale inkomen, dat een inkomen voor de meest kwetsbare 
mensen zal garanderen, evenals aan andere maatregelen ter bevordering van 
fatsoenlijke werkgelegenheid, het vergemakkelijken van de toegang tot huisvesting en 
garantie van essentiële leveringen en diensten 

Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat er andere kwetsbare groepen 
zijn (mensen met een handicap en speciale behoeften, slachtoffers van gendergeweld, 
immigranten of etnische minderheden, enz.) Die mogelijk specifieke aandacht nodig 
hebben tijdens de-escalatie. 

Aangezien de sociale diensten grotendeels door de autonome gemeenschappen en 
gemeenten worden beheerd, is maximale interinstitutionele coördinatie nodig om te 
voorkomen dat niemand achterblijft. 

2. Economische aspecten 
De heractivering van de economie moet worden beheerst door de beginselen van 
coördinatie, preventie, voorzichtigheid, evenredigheid en follow-up en monitoring. 
Het hangt af van de evolutie van gezondheidsindicatoren en het zal parallel 
plaatsvinden aan de activering van persoonlijke mobiliteit, aangezien het nodig is om 
twee tijdshorizons voor te stellen: 

a) Op korte termijn is de sleutel de ondersteuning van de activiteit en de 
algemene economische stabiliteit en hiervoor de geleidelijke heropening van 
de sectoren die de activiteit nog niet hebben kunnen hervatten en van de 
werkende sectoren, maar die nog ver verwijderd zijn van niveaus van 
normaliteit, met inachtneming van veiligheid en versterkte sociale afstand om 
een toename van de reproductiesnelheid te voorkomen naarmate de mobiliteit 
toeneemt. 

b) Op middellange termijn is speciaal toezicht vereist op de sectoren die het 
zwaarst door de crisis zijn getroffen en die het grootste risico lopen, waarvoor 
plannen en maatregelen nodig, zijn ter ondersteuning en begeleiding van hun 
respectieve productiemodellen. 

Alle nationale en internationale organisaties voorzien een aanzienlijke daling van de 
nationale en internationale productie en vraag als gevolg van COVID-19 in 2020. 
Hoewel de schattingen aanzienlijke onzekerheden bevatten, zal het uiteindelijke effect 
afhangen van de duur van de beperkingen van persoonlijke mobiliteit en economische 
activiteit, evenals het herstel van de consumentenvraag en investeringen door burgers 
en bedrijven. Ook dat het de-escalatieproces niet hoeft te worden gestopt en het 
nieuwe inperkingsmaatregelen veroorzaakt kan de onzekerheid verlengen. 

Het herstel van de bestaande economie tot die van vóór de alarmtoestand hangt niet 
alleen af van het opheffen van bestaande beperkingen, maar ook van het 
vertrouwen van burgers en zakenmensen, evenals van externe vraag. Het handhaven 
van de financiële stabiliteit en de stromen die inherent zijn aan het nationale en 
internationale commerciële en zakelijke verkeer is essentieel om een macro-
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economische omgeving te hebben die het mogelijk maakt het expansieve pad van de 
Spaanse economie tot half maart zo snel mogelijk te herstellen. 

Maatregelen die tijdens de alarmtoestand worden genomen ter ondersteuning van 
de liquiditeit van bedrijven, interne flexibiliteit, behoud van werkgelegenheid, 
aanpassing van de arbeidsomstandigheden aan gezinsbehoeften en bescherming van 
de inkomens van werknemers en gezinnen, spelen een fundamentele rol om de 
negatieve economische impact op te vangen en een adequate basis te hebben voor 
reactivering, met een productieapparaat dat zich kan aanpassen aan de nieuwe 
realiteit en een dynamische nationale vraag. 

Tijdens het overgangsproces moet worden geanalyseerd of bepaalde van deze 
uitzonderlijke mechanismen moet worden gehandhaafd of aangepast worden tot zoals 
het was tijdens de alarmtoestand. Het vergt te reageren op de verschillende fasen en 
het herstelproces van de economische activiteit goed te begeleiden. De de-escalatie 
zal onder meer moeten voldoen aan andere aspecten van de verschillende sectoren, 
rekening houdend met protocollen voor preventie van beroepsrisico's en hun 
vermogen om economische bezuinigingen te bewerkstelligen en werkgelegenheid te 
behouden en / of te genereren. 

Deze beveiligingsprotocollen moeten ervoor zorgen dat de terugkeer naar het werk 
plaatsvindt onder omstandigheden van bescherming tegen de pandemie. Er zijn al 
voorbeelden van door werkgevers en werknemers overeengekomen protocollen die 
hebben bijgedragen tot het opnieuw opstarten van productieve activiteiten die de 
veiligheid van werknemers garanderen. 

Ten slotte is het ook nodig om de noodzakelijke aanpassing van het productiemodel 
aan nieuwe beveiligingseisen en nieuwe sectoren met een grote internationale vraag 
te begeleiden (bijvoorbeeld nieuwe behoeften op gezondheidsgebied zoals PBM). 
Hiervoor is het belangrijk om bij te dragen aan de definitie van internationale 
protocollen en normen, met name in die sectoren, zoals toerisme, waar Spanje 
leiderschap heeft en waarin het doel moet zijn om de vraag zo snel mogelijk in een 
veilige context te herstellen. 

 

3. Mobiliteit 
Mobiliteit is essentieel voor het sociale leven en de ontwikkeling van economische 
activiteit, maar kan op zijn beurt besmetting vergemakkelijken door het virus tussen 
de verschillende gebieden te verplaatsen, en daarom moeten we zeer voorzichtig zijn 
met de de-escalatiemaatregelen die we nemen die we doorvoeren. 

Bovendien moeten we proberen deze relatie tussen meer mobiliteit en meer 
besmetting te verbreken, en daar zal de rol van de middelen voor zelfbescherming 
van fundamenteel belang zijn. Daarom, wanneer de distributie van maskers is 
gegarandeerd, wordt het gebruik ervan sterk aanbevolen in het openbaar vervoer. 
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Het openbaar vervoer in de stad is een zeer efficiënt systeem dat wordt gekenmerkt 
door het vervoer van veel mensen in een kleine ruimte. Samen met gedeelde 
mobiliteit moet het de "ruggengraat" van het vervoer in stedelijke centra blijven, maar 
deze ambitieuze vervoerscapaciteit "botst" met de noodzaak om de sociale afstand die 
we aanbevelen te behouden. Daarnaast zijn er modi, zoals stadstreinen, metro's en 
voorstedelijke treinen, waarbij het niet direct haalbaar is om de capaciteit te 
beheersen. 

En dit alles, samen met het feit dat verschillende administraties opereren in stedelijke 
en voorstedelijke omgevingen, wat een goede coördinatie vereist tussen alle 
betrokken actoren. 

In deze zin moet de rol worden benadrukt die door de Staatsveiligheidstroepen en -
organen, de Nationale Politie en de Guardia Civil wordt gespeeld, evenals de 
verschillende autonome en lokale politiediensten in hun overeenkomstige gebieden, 
bij de mobiliteitstaken in het hele land. Een taak die, indien mogelijk, nog relevanter 
wordt in het kader van een proces waarvan de asymmetrie in territoriale termen zal 
worden uitgedrukt. 

Ook opmerkelijk is de prestatie van de strijdkrachten, die op het hele nationale 
grondgebied zijn ingezet, presentie- en verkenningstaken uitvoeren, evenals het 
desinfecteren van kritieke infrastructuren en instellingen, die essentiële diensten 
verlenen, en met name in verpleeghuizen, veldhospitalen opzetten, zowel overledenen 
als zieken overbrengen, medische voorraden verplaatsen en waar nodig logistieke 
steun verlenen om de pandemie te bestrijden. 

Gezien al deze redenen, moeten de uit te voeren maatregelen gebaseerd zijn op het 
principe van progressiviteit en aanpassingsvermogen en worden ze onderverdeeld in 3 
categorieën: 

 Wat we "supply management" noemen, dat bestaat uit het versterken van 
transportdiensten en de frequenties. 

 Wat we "demand management" noemen, dat is om te proberen ervoor te 
zorgen dat minder gebruikers tijdens de piekuren minder openbaar vervoer 
nodig hebben. We hebben het bijvoorbeeld over de flexibiliteit van werktijden 
en het behouden van telewerken, wat zeker een standaardpraktijk zal worden 
in het kader van de door onze wetgeving vastgestelde preventieve en 
arbeidsgaranties. 

 En tot slot, wat we "risicobeperkende maatregelen” noemen als het niet 
mogelijk is om sociale afstand te bewaren", wat sanitaire maatregelen zijn. 

Wat betreft het vervoer dat we binnen Spanje "lange afstanden" zouden kunnen 
noemen, of het nu per bus, conventionele trein, hogesnelheidstrein, vliegtuig of boot 
is (voor niet-vastelandgebieden), de verbodsbepalingen die momenteel door de 
verordeningen zijn vastgesteld, zullen selectief worden afgeschaft, afhankelijk van de 
ontwikkeling van gezondheidsmarkeringen in de verschillende gebieden. Op deze 
manier passen vervoerders hun aanbod aan naargelang de vraag evolueert. 
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In die zin is het op het gebied van luchtvervoer verplicht om een regelgevingsakkoord 
van Europese reikwijdte te bereiken en voor de rest van de vervoerswijzen en 
afstanden, vereist de goedkeuring van de minister van Volksgezondheid voor de 
relevante opdrachten. 

Gezien de diversiteit aan handelingen en gebieden die direct en indirect betrokken zijn 
bij mobiliteitsmanagement, zal de coördinatie van het Ministerie van Verkeer, 
Mobiliteit en de Stedelijke Agenda essentieel zijn voor een effectieve uitvoering van 
het de-escalatieproces. 

 

4. Wetenschap, onderzoek en innovatie 
Wetenschap, onderzoek en innovatie zijn bevorderd voor de ontwikkeling van 
behandelprotocollen en onderzoeksprojecten over SARS-CoV-2 en COVID-19-ziekte. 

Deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden langs het pad dat al is begonnen met de 
lancering van 44 klinische proeven met geneesmiddelen die zijn goedgekeurd door het 
Spaanse Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, of de 
financiering door het ministerie van Wetenschap en Innovatie van 18 
onderzoeksprojecten ten laste van het COVID-19 Fonds, begunstigd met 24 miljoen 
euro, naast andere belangrijke initiatieven die op dit gebied worden gepromoot. 

 

5. Internationaal niveau 
Een ordelijke en effectieve de-escalatie vereist: 

a) Samenwerken met andere landen, vooral met gemeenschapspartners. 
b) Ervoor zorgen dat de normalisatie van grensoverschrijdende activiteiten en 

openheid naar buiten, niet ten koste gaan van de epidemiologische en 
gezondheidssituatie. 

De gebieden waarop speciale inspanningen moeten worden geleverd om de overgang 
naar een nieuwe normaliteit te vergemakkelijken, vooral gezien het feit dat 
internationaal toerisme een groot deel van onze economie ondersteunt, zijn: 

a) Europese coördinatie en internationaal toezicht op de pandemie, met 
coördinatiemechanismen en regelmatig en gedetailleerd toezicht op de 
ontwikkeling van de epidemie en de doeltreffendheid van de in andere landen 
aangenomen sanitaire en economische maatregelen. 

b) Europese consensus voor het nemen van veiligheidsmaatregelen bij het 
hervatten van het luchtverkeer. 

c) Het beheer van de mobiliteit van mensen en goederen, met name grensbeheer, 
in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de 
Wereldtoerisme-organisatie (UNWTO). 

d) Internationale communicatie over de genomen maatregelen en het de-
escalatieproces om de transparantie te verbeteren en geleerde lessen uit te 
wisselen, met actieve betrokkenheid van ambassades en consulaten. 
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Al deze actielijnen zullen de basis leggen om de grenzen met veiligheid op middellange 
termijn te kunnen openen in overeenstemming met de ontwikkeling van de pandemie 
buiten ons land, en de coherentie op Europees niveau. 

 

6. Interinstitutionele coördinatie en verantwoording 
De regering is zich terdege bewust van het belang van de strijd tegen COVID-19 die 
samenwerkt met de rest van de overheidsdiensten, wat bijvoorbeeld is aangetoond 
met de vlotte dialoog tussen verschillende ministers en regionale raadsleden. In die zin 
heeft de premier zeven conferenties gehouden met autonome presidenten die tijdens 
de pandemie wekelijks hebben plaatsgevonden. En hij heeft ook een ontmoeting 
gehad met de FEMP. 

Bovendien heeft de minister van Volksgezondheid deelgenomen aan tal van 
interterritoriale raden van de gezondheidszorg, waar alle autonome regeringen 
intensief hebben samengewerkt om de meer technische gezondheidsaspecten van de 
pandemie aan te pakken. 

Evenzo verschijnt de minister van Volksgezondheid wekelijks voor de 
Gezondheidscommissie van het Congres van Afgevaardigden, waarnaar ook periodieke 
informatie wordt gestuurd. De rest van de gedelegeerde ministers is ook in de Tweede 
Kamer verschenen. 

 

7. Informatie over openbare dienstverlening aan de burger 
Naast het bovenstaande is het vermeldenswaardig de mededelingen die in gedurende 
deze fase zijn gedaan en die bijgewerkte informatie heeft verstrekt over de 
ontwikkeling van de pandemie. Dit zal ook plaatsinden gedurende de verschillende 
fasen van de-escalatie. 

Tot dusver is er een grote inspanning geleverd om ervoor te zorgen dat de burgers elke 
dag officiële, transparante en actuele informatie krijgen. Een inspanning die moet 
worden voortgezet omdat de relevantie van communicatie en transparantie cruciaal 
zal zijn tijdens het proces van de-escalatie. 

Sinds de goedkeuring van het koninklijk besluit tot het uitroepen van de 
alarmtoestand, hebben de media dagelijks een persconferentie kunnen bezoeken met 
de woordvoerders van het zogenaamde Coronavirus Technical Management 
Committee, evenals talrijke optredens van de premier, van de ministers die zijn 
aangewezen als gedelegeerde bevoegde autoriteiten en andere ministeriële 
regeringsleiders. Tot 27 april zijn er in totaal 112 telematische persconferenties 
gehouden met 1040 vragenwissels aan de president en andere leden van de regering. 
Daarnaast zijn er in nationale en internationale media drie informatieve videobriefings 
en meer dan 180 interviews met ministers gehouden. 
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VII.    STAPPEN MAATREGELEN 
 
Om een de-escalatie met minimale risico's voor de burger te garanderen, maar het 
sociale en economische welzijn te verbeteren, is het noodzakelijk om op basis van 
gegevens van het indicatorpanel te stoppen met de opsluiting. De oprichting van een 
geleidelijk, asymmetrisch en dynamisch systeem, gebaseerd op relevante, 
betrouwbare gegevens die het hele grondgebied omvatten, met een constante 
monitoring van de evolutie van deze gegevens, wat ons in staat stelt om te reageren 
op risico's wanneer deze verschijnen. 
 
Ook is het absoluut noodzakelijk dat burgers het belang van zelfbescherming en het 
verantwoord handelen niet uit het oog verliezen. 
 
De-escalatie is echter geen wiskundig of automatisch proces, het is niet zeker 
wanneer een gebied van de ene fase naar de andere kan gaan. Vandaag bevindt het 
hele land zich in een fase van voorbereiding op de-escalatie. De voortgang naar de 
volgende fasen zal afhangen van hoe de epidemie en haar gezondheidsvaardigheden 
vorderen, binnen het kader van indicatoren die in het indicator-paneel zullen worden 
weerspiegeld. Hoe beter de gegevens evolueren, hoe sneller de voortgang zal zijn, 
maar de mogelijkheid dat de gegevens verslechteren en achteruitgaan kan niet 
worden genegeerd, een ongewenste optie, dus de overgang van de ene fase naar de 
andere moet worden gedaan met alle garanties. 
 
De details van de fasen, de toegestane activiteiten en hun voorwaarden zijn vastgelegd 
in bijlage II van dit plan, als samenvatting zou de beschrijving van de fasen als volgt 
zijn: 
 

 Fase 0 of voorbereiding van de-escalatie 
Dit is de situatie van vandaag, gekenmerkt door de invoering van 
gemeenschappelijke noodmaatregelen voor het hele land. Zodra de 
besmettingscurve is doorbroken, is  mobiliteit buitenshuis toegestaan, 
voornamelijk in de privésfeer, en maatregelen met een bijbehorend risico van 
zeer lage of geen besmetting, op voorwaarde dat de veiligheidsinstructies 
worden nageleefd, op basis van de verantwoordelijkheid en zelfbescherming 
van de burgers (individuele sportactiviteit zonder contact en wandelingen, 
verzorging van familietuinen, sommige economische activiteiten met 
capaciteitscontrole, enz.). 

 
Tijdens deze fase kunnen maatregelen worden genomen die uitsluitend 
bepaalde gebieden betreffen. Met name eilanden zonder externe mobiliteit en 
met vrijwel geen besmettingspercentages. 
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 Fase I of initieel 
Afhankelijk van de ontwikkeling van de indicatoren van het indicator-paneel in 
de verschillende gebieden, is de gedeeltelijke opening van activiteiten 
toegestaan, met name economische activiteiten zoals het openen van kleine 
winkels op afspraak of balies, restaurants (afhaalmaaltijden) en cafés, 
activiteiten op landbouwgebied, professionele sportactiviteiten, toeristische 
accommodaties zonder het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes en met 
beperkingen, om enkele te noemen. 

 Fase II of intermedium 
In deze fase wordt de gedeeltelijke opening voorgesteld van activiteiten die in 
fase I beperkt bleven, met capaciteitsbeperkingen, zoals restaurants met 
bediening aan tafel en terrassen, gemeenschappelijke ruimtes van toeristische 
accommodaties, grote winkelcentra, enz. 

 Fase III of geavanceerd 
In deze fase is de opening van alle activiteiten voorzien, maar altijd met 
inachtneming van de passende beveiligings- en afstandsmaatregelen. Onder de 
maatregelen die in deze fase moeten worden overwogen, is de opening van 
niet eerder geopende detailhandel, met beperkte capaciteit, bars en disco's 
met zeer beperkte capaciteit, musea en culturele shows, ook met beperkte 
capaciteit, enz. 

 Nieuw normaal 
Sociale en economische beperkingen komen te vervallen, maar het 
epidemiologische toezicht, de versterkte capaciteit van het 
gezondheidssysteem en de zelfbescherming van de burgers blijven behouden. 

 

Dit plan is gehecht aan bijlage III, waarin een indicatief schema is opgenomen, 
waarin een scenario van progressief herstel wordt weerspiegeld, waarin de volgorde 
van de-escalatie opeenvolgend en zonder regressies plaatsvindt. Deze aanvankelijke 
planning kan onderhevig zijn aan variaties die naar behoren zullen worden 
gecommuniceerd en niet noodzakelijk symmetrisch zijn over het hele nationale 
grondgebied. 

Kortom, de specifieke data en de feitelijke evolutie zullen afhangen van het gedrag 
en de beheersing van de pandemie, evenals van het vermogen om de verschillende 
fasen te overwinnen, onder de voorwaarden die in het plan zijn vastgelegd. 
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