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Noodmaatregel door corona-
uitbraak azc Delfzijl    
Na verspreiding van onze vorige nieuwsbrief op vrijdag 21 

augustus, is duidelijk geworden dat het azc in Musselkanaal 

reeds vóór de formele heropening bewoners zal ontvangen. 

Het gaat om ongeveer 50 bewoners van azc Delfzijl, die 

vanwege coronabesmettingen in het azc in isolatie / 

quarantaine worden geplaatst. De eerste mensen zullen naar 

verwachting aan het eind van de middag (zaterdag 22 

augustus) vanuit Delfzijl aankomen bij azc Musselkanaal. 

 

Het azc in Delfzijl kampt met een uitbraak van het coronavirus. 

Om verdere besmetting tegen te gaan wordt op advies van de 

GGD een deel van de bewoners van het azc per direct in 

quarantaine geplaatst in het binnenkort te openen azc in 

Musselkanaal. 

 

Noodzaak tot handelen 

De situatie doorkruist de voorbereiding tot het heropenen van het 

azc in Musselkanaal. Maar de uitbraak maakt het noodzakelijk 

direct te handelen. Vandaar dat de voorzitter van Veiligheidsregio 

Groningen, Koen Schuiling, heeft besloten om het azc in 

Musselkanaal aan te wijzen als noodquarantaine- en -

isolatielocatie. 

 

Opvang in de regio 

Om het gevaar van verder verspreiding van het virus tegen te 

gaan is het noodzakelijk om de positief geteste asielzoekers en 

hun huisgenotente scheiden van de gezonde, en hen elders in 

quarantaine te plaatsen. Veiligheidsregio Groningen heeft ervoor 

gekozen om deze bewoners in de regio op te vangen.  

 

Verblijf in azc 

Vanwege de gezondheid van de bewoners van azc Delfzijl, de 

inwoners van Delfzijl en Musselkanaal, en de volksgezondheid in 

algemene zin, wordt de groep in Musselkanaal in isolatie / 

quarantaine geplaatst. Ze moeten in hun eigen woonruimte 

blijven en mogen het terrein niet af. Er worden daarom hekken 

geplaatst. 

 

Het COA ziet hier op toe en regelt alle benodigde zaken, zoals 

eten en drinken en hygiënemiddelen. Ook heeft de groep toegang 

tot medische zorg. 

 

Het azc in Musselkanaal wordt uitsluitend voor de doelgroep 

vanuit azc Delfzijl gebruikt en voor maximaal 17 dagen. 

 

 

 

Informatie en nieuwsbrief 
Deze extra nieuwsbrief is zo snel mogelijk na de vorige in de 

directe omgeving van het azc verspreid. Heeft u de vorige 

nieuwsbrief niet ontvangen en wilt u die alsnog? Stuurt u dan een 

e-mail naar musselkanaal@coa.nl  

 

 

Vragen, klachten, 
complimenten, opmerkingen 
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/ 

Heeft u naar aanleiding van die informatie vragen, dan kunt u de 

GGD bellen. 

 

Heeft u overige vragen, klachten, complimenten of opmerkingen? 

U kunt altijd het azc bellen (088 – 715 3100), of een e-mail sturen 

naar musselkanaal@coa.nl .  

 

COA azc MUSSELKANAAL Nieuwsbrief EXTRA EDITIE 

Na een periode van leegstand gaat het asielzoekerscentrum in Musselkanaal heropenen. 

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de stand van zaken in en rond het azc.   
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