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Verhoogde waakzaamheid in Gent, lokale
coronacijfers stijgen

In Gent steeg de afgelopen dagen het aantal besmettingen met COVID-19. Om de

cijfers onder controle te houden, vraagt de Stad Gent aan alle Gentenaars om de

zes gouden regels nu meer dan ooit te volgen. Deze verhoogde waakzaamheid is

nodig.

Verhoogde waakzaamheid

De Stad Gent houdt de vinger aan de pols, met onder andere cijfers van het Agentschap Zorg en

Gezondheid via de Zorgatlas. Een team van de Dienst Data en Informatie van Stad Gent, met

een medisch expert van de Huisartsenvereniging en een medewerker van de Eerstelijnszone

Gent, monitort en volgt dagelijks de corona-cijfers op.
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Sciensano en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bepaalden enkele ‘knipperlichten’ om

de verschillende corona-fases en de daarmee samenhangende maatregelen te identificeren. Het

betreft het aantal gevallen per 100.000 inwoners, het aantal dagen sinds de laatste dag zonder

besmettingen en het aantal dagen met een stijging in de laatste 7 dagen. Men stelt op basis van

die parameters vast dat, nadat Gent de afgelopen maand relatief gespaard is gebleven, het

aantal besmettingen de afgelopen dagen blijft stijgen. De stad bevindt zich hiermee in de

zogenaamde signalisatiefase.

“Ook in Gent stijgen de corona- cijfers nu en we komen in de fase van
verhoogde waakzaamheid. Dat gebeurde eerder ook al en onze stad is toen
weer uit die fase geraakt. Daarom wil ik de Gentenaars oproepen om de
maatregelen strikt op te volgen om de cijfers terug naar beneden te krijgen.
Alleen samen kunnen we een echt alarm vermijden.”
— Elke Decruynaere, waarnemend burgemeester 

Zes gouden regels

De Stad Gent roept op om de zes gouden regels nu meer dan ooit in acht te nemen.

1) Was regelmatig je handen!

2) Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen. Waar nodig moeten ruimtes

voldoende worden verlucht;

3) Wees extra voorzichtig bij mensen die tot een risicogroep behoren.

4) Hou een veilige afstand van elkaar (behalve binnen je bubbel).

5) Draag een mondmasker op plaatsen waar het drukker is;

6) Beperk groepsbijeenkomsten en hou je aan de regels van de nationale veiligheidsraad

daaromtrent. Elk gezin (of iedereen die samenwoont) mag maximum met 5 personen

afspreken. Dit moeten altijd dezelfde personen zijn. Kan je de afstand van 1,5 meter

respecteren? Dan kan je activiteiten doen met maximum 10 personen, bijvoorbeeld gaan

wandelen of fietsen.

Meer info over de specifieke Gentse maatregelen leest u hier https://stad.gent/nl/over-gent-en-

het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/samen-tegen-corona-zo-pakt-gent-het-aan.

https://stad.gent/nl/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/samen-tegen-corona-zo-pakt-gent-het-aan


OVER STAD GENT

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.

Verder wordt aan Gentenaars gevraagd om waakzaam te zijn voor symptomen en contact op te

nemen met de huisarts om zich te laten testen bij vaststelling van een van deze symptomen.

Mensen met een positieve test zullen worden opgebeld worden door het contactonderzoek. Men

vraagt de volle medewerking door de contactpersonen zo volledig mogelijk door te geven, en

door zelf al contactpersonen te verwittigen en een lijstje op te maken met wie men in contact

kwam.

 

De Stad neemt ook de oproep van de huisartsen naar het inrichten van een gecentraliseerd

triagecentrum ernstig. De artsen waarschuwden dat ze overspoeld worden door burgers die

terugkeren uit een oranje of rode zone en zich aanmelden voor een test. De oprichting van een

centraal centrum voor tests bij mensen zonder symptomen is in overweging binnen de diensten.

Daarover wordt begin volgende week verder beslist.

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-mail sofie.redele@stad.gent

Bevoegd

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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