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Eerste test voor vaccinatiecentrum in Flanders
Expo verloopt goed

In het vaccinatiecentrum in Flanders Expo werd vandaag, op woensdag 10
februari 2021, een 'dry-run' uitgevoerd. In twee van de acht vaccinatiestraten
werd met figuranten het volledige proces gesimuleerd. De oefening verliep goed.
Vanaf nu vinden Gentenaars op www.stad.gent/vaccinatie ook meer informatie
over de vaccinatie in Gent, van uitnodiging tot prik.

Geslaagde dry-run

De Stad Gent en de Eerstelijnszone Gent hebben tijdens de dry-run het volledige
vaccinatieproces gesimuleerd, van aankomst en registratie tot prik en nazorg. Hiervoor werd
een beroep gedaan op een honderdtal figuranten, waarvan een deel vrijwilligers die zich hadden
opgegeven na een oproep van Eerstelijnszone Gent. De figuranten hadden diverse
achtergronden om zo eventuele knelpunten in het vaccinatieproces bloot te leggen. Er waren
mensen van verschillende leeftijden, mensen met en zonder migratieachtergrond,
rolstoelgebruikers, er was iemand die slechtziend is, iemand die slechthorend is, enzovoort.

Onze focus ligt maximaal op het comfort van de Gentenaars tijdens hun
bezoek aan het vaccinatiecentrum, én op een patiëntgerichte flow.
— Berten Van Kerkhove, voorzitter Eerstelijnszone Gent

stad.gent/vaccinatie
Alle Gentenaars vinden voortaan ook meer informatie op www.stad.gent/vaccinatie. Die nieuwe
webpagina loodst Gentenaars doorheen het vaccinatieproces, van uitnodiging tot prik. Ze
vinden er onder andere info over hoe ze Flanders Expo kunnen bereiken, en hoe de vaccinatie
verloopt in Hal 2. Daarnaast bevat de pagina ook meer informatie over het vaccin, en enkele
getuigenissen van Gentenaars die al een vaccin gekregen hebben.

We hopen dat zoveel mogelijk Gentenaars zich laten vaccineren. Het is stap
voor stap dat we onze vrijheid zullen herwinnen, en de vaccinatiecampagne
die weldra start is daar een belangrijk kantelpunt in.
— Mathias De Clercq, burgemeester

Folder voor 65-plussers
In maart zijn normaal gezien de 65-plussers aan de beurt. In afwachting van de uitnodiging van
de Vlaamse overheid krijgen alle Gentse 65-plussers vooraf een persoonlijke brief en een folder
van de Stad Gent in de bus met alle praktische informatie over de vaccinatie.
Er komt ook een gerichte communicatie naar kwetsbare en anderstalige Gentenaars. Eind
februari organiseert de Stad bijvoorbeeld een aantal webinars om sleutelfiguren uit
verschillende gemeenschappen te informeren over de vaccinatiestrategie en om hen te helpen
de boodschap mee uit de dragen.

We laten niets aan het toeval over opdat elke Gentenaar zich vlot en veilig kan
laten vaccineren. Daarom gaat veel aandacht naar de vlotte bereikbaarheid
van het vaccinatiecentrum, naar begeleiding en signalisatie op de site zelf, en
naar heldere informatie die voor iedereen begrijpbaar is.
— Rudy Coddens, schepen van Gezondheid en Zorg
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