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Onderwijs blijft code geel tot 9 oktober,
waakzaamheid gevraagd buiten de
schoolmuren

Ook deze week gaf de federale RAG-groep geen signaal aan het Gentse onderwijs.

Het pandemieniveau voor onderwijs, kinderopvang en jeugdwerk blijft al zeker op

code geel tot 9 oktober, en met grote waarschijnlijkheid tot 16 oktober. De Stad

roept de jongeren wel op om ook buiten de schoolmuren de regels goed na te

leven.

 

De laatste 7 dagen waren er in een 25-tal basis- en secundaire scholen een 30-tal besmettingen

bij leerlingen en 4 bij leerkrachten. De gevallen blijven hoofdzakelijk alleenstaand en de

besmettingen gebeuren nog steeds vooral buiten de schoolpoort. In het volwassenenonderwijs

en het deeltijds kunstonderwijs werd 1 besmetting gemeld, in het hoger onderwijs een 40-tal.

De situatie wordt van heel nabij opgevolgd.
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In de scholen wordt een voorzichtige stabilisering van de cijfers vastgesteld. Tegelijk staan de

jongeren van 15 tot 29 in de top 3 van leeftijdsgroepen met een besmetting. Brononderzoek

leert dat besmettingen opgedaan worden na de schooluren. Ook wordt gewaarschuwd voor

samenscholingen en evenementen waar mensen de teugels laten vieren.

'We zien momenteel 2 zaken gebeuren: op de scholen krijgt corona weinig
kans, door de strikte opvolging van de maatregelen. Maar daarbuiten zien we
dat sommige jongeren samenkomen alsof corona niet bestaat. Het zijn
gelukkig de uitzonderingen; veel jongeren zijn wel voldoende voorzichtig. Maar
enkele uitzonderingen zijn voldoende om het virus te verspreiden. We roepen
hen dus expliciet op om zorg te dragen voor hun omgeving en de maatregelen
te blijven volgen.' 
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Jeugd

'Jongeren moeten beseffen dat ze ook kwetsbaren en ouderen kunnen
besmetten. Denk dus niet alleen aan jezelf, denk vooral ook aan anderen in je
omgeving. Draag zorg voor jezelf, draag zorg voor elkaar.'
— Mathias De Clercq, burgemeester
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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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