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Testcentrum naar grotere locatie: nu tot 350
testen per dag mogelijk

Het stedelijke testcentrum bij het AZ Jan Palfijn verhuist naar een grotere locatie

op dezelfde site. Er is plaats voor 3 dokterskabinetten, waardoor de

maximumcapaciteit wordt opgetrokken van 230 naar 350 testen per dag. Vanaf

vrijdagnamiddag 6 november 2020 kunnen Gentenaars er terecht.

 

Sinds vrijdag 23 oktober 2020 test het personeel in het stedelijke testcentrum enkel mensen

met lichte covid-symptomen. Die gewijzigde federale teststrategie blijft gelden tot vrijdag 15

november 2020. De verwachting is dat er daarna ook opnieuw mensen zonder symptomen

getest kunnen worden. Om Gent daarop voor te bereiden, breidt het stedelijk testcentrum de

testcapaciteit verder uit.
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Het testcentrum verhuist naar de lokalen van de Arbeidsgeneeskundige dienst (IDEWE) van de

Stad Gent op de site van het AZ Jan Palfijn. In de lokalen van IDEWE kunnen 3

dokterskabinetten komen, waardoor de maximumcapaciteit wordt opgetrokken van 230 naar

350 testen per dag. Vanaf vrijdagnamiddag 6 november 2020 kunnen Gentenaars er terecht.

Het testcentrum komt op het gelijkvloers in het zwarte bijgebouw naast het ziekenhuis.

'Op dit moment nemen we in het testcentrum een 100-tal testen per dag af.
Dat beperkte aantal is te verklaren doordat enkel mensen met symptomen
worden getest, en onze sociale contacten sterk zijn ingeperkt. Als we opnieuw
Gentenaars zonder symptomen kunnen testen, zal het aantal testen gevoelig
toenemen. Met de verhuis van het stedelijk testcentrum anticiperen we
daarop.'
— Rudy Coddens, schepen van Gezondheid en Zorg

Doelpubliek tot 15 november ongewijzigd

Het personeel in het testcentrum zal tot en met 15 november enkel personen met lichte

symptomen testen. Mensen zonder symptomen worden enkel getest als ze een essentieel beroep

uitoefenen. De werkwijze om een test aan te vragen blijft ook na 15 november dezelfde. Een

afspraak maken verloopt via gent.testcovid.be en kan enkel na doorverwijzing. Wie de digitale

aanmelding moeilijk vindt, kan voor hulp terecht op het nummer 09 210 10 40.

Bijna 10.000 testen afgenomen

Het personeel in het testcentrum heeft 9.750 testen afgenomen sinds de opstart op 17 augustus

2020. Het gaat vooral om Gentenaars die terugkeerden uit een oranje zone (30%), Gentenaars

die zijn doorverwezen door de huisarts (30%), Gentenaars met een activatiecode door terugkeer

uit een rode zone of via contact tracing van de Vlaamse overheid (22%), Gentse studenten en

kotstudenten (8%), en Gentse leerlingen (6%). De uitbating van het testcentrum gebeurt door

de Stad Gent in samenwerking met de Huisartsenvereniging en de Eerstelijnszone.

Bereikbaarheid

Wie te voet of met de fiets komt, bereikt het testcentrum via de ingang Henri Dunantlaan 5 (aan

Kinderdagverblijf Kobe en Nanou) en volgt daarna de wegwijzers naar het zwarte gebouw links

naast het ziekenhuisgebouw (opgelet: kom niet binnen in het ziekenhuis zelf). Wie met de auto

komt, neemt de inrit Watersportlaan 5 aan het AZ Jan Palfijn, parkeert op de bezoekersparking

en volgt daarna de wegwijzers.

http://gent.testcovid.be/


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.

 

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Coddens, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Bevoegd

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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