
 27 april 2020, 17:00 (CEST)

Stad Gent koopt 350.000 mondmaskers voor
Gentenaars en stadspersoneel

De Stad Gent koopt 350.000 mondmaskers om te verspreiden onder de Gentse

bevolking en het personeel dat voor de Stad of de organisaties binnen Groep Gent

werkt. Het gaat om herbruikbare, katoenen mondmaskers.

De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 24 april 2020 de ‘exit-strategie’ voorgesteld met

betrekking tot het coronavirus COVID-19. De Veiligheidsraad raadt, naast het respecteren van

de reeds bestaande maatregelen, het gebruik van een mondmasker aan wanneer men zich in de

openbare ruimte of op het werk bevindt en de fysieke afstand niet kan worden gegarandeerd.

Vooronderzoek
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De Stad Gent had al verschillende mogelijke pistes onderzocht voor de aankoop van kwalitatief

goede herbruikbare mondmaskers voor de Gentse inwoners en het stadspersoneel. Hierbij

werden een aantal potentiële leveranciers, zowel binnen bestaande raamcontracten als andere,

gevraagd wat zij konden aanbieden. Er werden eveneens budgetoffertes gevraagd en stalen

aangekocht. Deze stalen werden beoordeeld door twee preventieadviseurs/arbeidsartsen,

waaronder een arts in infectiepreventie.

'Als Stad nemen we onze verantwoordelijkheid op naar onze burgers en ons
personeel. Alle Gentenaars boven de 12 jaar zullen een mondmasker in de
brievenbus ontvangen.'  
— Mathias De Clercq, burgemeester

'Om voor elke Gentenaar en alle medewerkers een mondmasker te kunnen
voorzien, verkent de Stad Gent sinds half april de markt. 7 stalen werden
vorige week bestudeerd. Het model dat best scoorde op kwaliteit en
draagcomfort, is een katoenen herbruikbaar mondmasker uit twee lagen, met
de optie om een extra filter toe te voegen.'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

'Als werkgever stellen wij de veiligheid van ons personeel voorop.
Daarom voorzien we voldoende mondmaskers voor het personeel dat op de
werkvloer aan de slag is.'
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Twee lagen katoen met plaats voor filter

De beste resultaten in de test waren voor een herbruikbaar mondmasker bestaande uit twee

lagen, 100% katoen, wasbaar op 60 graden, geschikt voor zowel werknemers als particulieren,

en unisex. Het model is conform de richtlijnen van de FOD Volksgezondheid en met een

opening onderaan voor het plaatsen van een bijkomende filterdoek. Deze filterdoek is echter

niet essentieel voor het gebruik van de mondmaskers. De bevestiging en sluiting van het

mondmasker wordt een combinatie van linten onderaan en lint met elastiek bovenaan,

waardoor het draagcomfort en de aanpasbaarheid aan de hoofdomvang vergemakkelijkt.

Belgische firma



OVER STAD GENT

Dit type herbruikbaar masker wordt aangeboden door de firma Bel-Confect nv en wordt

geproduceerd in China. De Stad Gent heeft een raamovereenkomst met deze firma. De prijs ligt

rond de 2 euro (incl. btw) per mondmasker. Volgens de info van de leverancier is de levering

voorzien eind mei, mogelijke vroegere deelleveringen worden bekeken. De mondmaskers voor

de Gentenaars zullen via Bpost geleverd worden na verwerking door maatwerkbedrijf Mirto vzw

in Drongen.

Oproep zelfgemaakte mondmaskers

De Stad Gent doet ook mee aan de #NationaleNaaiActie die deze week is gestart. Bedoeling is

om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren om zelf mondmaskers te maken. Wie wil meedoen,

surft naar maakjemondmasker.be, downloadt het patroon en de instructies en kan meteen

beginnen naaien, met of zonder naaimachine. Via maakjemondmasker.be/doneren zijn alle

inzamelpunten te vinden waar je mondmaskers of materialen kan doneren. Voor Gent zijn er

momenteel 15 inzamelpunten, waarvan 6 locaties van de Stad. Het stadsbestuur doet een

warme oproep aan de Gentenaars om aan de slag te gaan.

Informatie

Thomas Dierckens, woorvoerder burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-mail

thomas.dierckens@stad.gent
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Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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