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Gents onderwijs houdt code geel aan tot 25
september

De zogenaamde code geel wordt voor het Gentse onderwijs verlengd tot 25
september 2020. Er is op dit moment geen signaal dat de Gentse scholen naar een
strenger pandemieniveau moeten overschakelen.
De RAG, de federale Risk Assessment Group, monitort de Covid-situatie landelijk en analyseert
ook de impact op het onderwijs. Steden en gemeenten met verhoogde risico’s worden op deze
manier geïnformeerd en gevraagd om, indien nodig, een lokale analyse te maken.

Er is op dit moment geen signaal dat de Gentse scholen naar een strenger pandemieniveau
moeten overschakelen. De zogenaamde code geel en de scenario’s die daarvoor zijn bepaald,
blijven gelden tot 25 september. In Gent, met zijn 180-tal scholen, 57.000 leerlingen en 9.400
leerkrachten, waren er de laatste 7 dagen in een 15-tal scholen een 30-tal besmettingen bij
leerlingen en een 3-tal bij leerkrachten. De situatie wordt van nabij opgevolgd op de
verschillende niveaus, ook door Stad Gent zelf.
De Stad Gent roept leerlingen, leraars en ouders op om de gouden regels te blijven volgen. Was
regelmatig de handen, houd afstand, verlucht ruimtes zoveel mogelijk, en draag een
mondmasker waar het moet en waar de afstand niet bewaard kan worden.
Contact
Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, email sofie.redele@stad.gent
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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

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.
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