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Gents onderwijs blijft in code geel tot 25
september, maar waakzaamheid geboden

De zogenaamde code geel wordt voor het Gentse onderwijs alvast gehandhaafd tot

25 september 2020. Hoewel ook in Gent besmettingen op scholen voorkomen,

werd vastgesteld dat de scholen niet de motor zijn van de besmettingen. De Stad

Gent vraagt wel extra alertheid. Ook voor kinderopvang blijft code geel van

kracht.

 

Het aantal Covid-besmettingen en -patronen stijgt ook in Gent. De RAG, de federale Risk

Assessment Group, adviseerde de lokale crisiscel gisteren om samen te komen en een analyse te

maken van de besmettingen en de impact daarvan op onderwijs en opvang.  
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Gent telt een 180-tal scholen, 57.000 leerlingen en 9.400 leerkrachten. De laatste 7 dagen

waren er in een 30-tal scholen een 50-tal besmettingen bij leerlingen en een 6-tal bij

leerkrachten. In het volwassenen onderwijs en het deeltijds kunstonderwijs was er telkens 1

besmetting, in het hoger onderwijs waren er 4 meldingen. Dat is een stijging tegenover vorige

week, maar de gevallen zijn haast uitsluitend alleenstaand en de besmettingen gebeuren in

hoofdzaak buiten de schoolpoort. Er is slechts 1 school waar zich een interne verspreiding

voordeed.

Weinig besmettingen op school zelf

Uit brononderzoek naar de oorzaak van de besmettingen blijkt dat meer dan 50% van de

gevallen gebeurt in familiale of vriendencontext en slechts 3% op school. Ook blijkt de

transmissiegraad tussen kinderen onderling en van kinderen naar volwassenen beperkt.

Niettemin blijft het van groot belang dat de voorschriften binnen de school goed opgevolgd

worden, maar zeker ook rondom de schoolpoort en op weg naar huis.

De Gentse politie, gemeenschapswachten en schoolspotters zullen jongeren extra sensibiliseren.

De situatie in de scholen wordt van dag tot dag opgevolgd door de verschillende niveaus, ook

door de Stad Gent zelf. De scholen staan klaar om te schakelen, als dat aan de orde zou blijken.

'Er werd, na grondige analyse door de medische experts, vastgesteld dat
scholen in Gent niet de motor zijn van de besmettingen. Daarom werd, na
beraad met het onderwijsveld, CLB en medische experts, unaniem het advies
geformuleerd om code geel aan te houden. Tegelijk wordt met aandrang
opgeroepen om de maatregelen te volgen, op school en voor- en naschools.
Alleen zo kunnen we ook de verspreiding onder controle houden.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Blijf de gouden regels volgen



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.

Naast het aantal besmettingen loopt ook het aantal leerlingen en leerkrachten in quarantaine

op. Deze mensen zijn niet noodzakelijk besmet, maar hadden een hoogrisicocontact met een

besmette persoon. Vanuit het CLB, dat de besmettingen en quarantaines nauw opvolgt, wordt

een oproep gedaan om de gouden regels te blijven volgen. Houd afstand, ook in de

leraarskamer. Deel het schoolteam op in kleinere bubbels zodat bij een quarantaine niet alle

leerkrachten uitvallen. Geef leerlingen een vaste plaats in de klas en vermijd menging van

klasgroepjes. Draag consequent een mondmasker, ook waar dat niet verplicht is maar waar

afstand houden moeilijk is.

'Ook in Gent stijgt het aantal besmettingen. Ik vraag iedereen om zorg te
blijven dragen voor mekaar en de richtlijnen goed na te leven, zowel binnen als
buiten de schoolpoorten. Doe die inspanning niet alleen voor je eigen
gezondheid, maar ook voor je familie, voor ouderen en zwakkeren in onze
samenleving.'
— Mathias De Clercq, burgemeester
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Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-
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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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