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Eerste prik voor zorgverleners in Gents
vaccinatiecentrum

In het Gents vaccinatiecentrum krijgen op vrijdag 19 februari 2021 300

zorgverleners een eerste vaccinatie tegen het coronavirus met het vaccin van

AstraZeneca. Volgende week kunnen er 500 zorgverleners terecht voor een eerste

prik, de week erna 1.000. Na de 'dry-run' van 10 februari wordt het onthaal

heringericht, en worden extra medewerkers ingezet voor een vlottere

bezoekersstroom.

Eerste vaccinaties in Flanders Expo
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De Stad Gent en Eerstelijnszone Gent starten op vrijdag 19 februari met vaccineren in het

Gentse vaccinatiecentrum in Flanders Expo. Het is meteen ook het eerste vaccinatiecentrum in

Oost-Vlaanderen waar gevaccineerd wordt. Vrijdag komen er 300 zorgverleners langs voor een

eerste prik. Op dinsdag 23 februari worden er 500 zorgverleners gevaccineerd, en op dinsdag 2

maart 1.000. Een verdere planning is afhankelijk van de levering van de vaccins. Onder de

zorgverleners die nu gevaccineerd worden, vallen bijvoorbeeld huisartsen, thuisverplegers en

tandartsen, maar ook personeel van de vaccinatie- en testcentra.

Evaluatie 'dry-run'

De Stad Gent en Eerstelijnszone Gent organiseerden op woensdag 10 februari een oefening in

het Gentse vaccinatiecentrum. Daaruit kwamen een aantal aanbevelingen. Zo zal het onthaal

heringericht worden en zullen er ook extra medewerkers ingezet worden om de

bezoekersstroom vlotter te doen lopen. Daarnaast komt er extra signalisatie binnen en buiten.

Het traject van de tramhalte naar de ingang zal bijvoorbeeld nog beter aangeduid worden, en

aan de uitgang van het vaccinatiecentrum wordt de weg richting de parking beter gesignaleerd.

Contact

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Daan Nelen, kabinet schepen Coddens, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Jora Mommerency, Eerstelijnszone Gent, gsm 0468 22 70 68, e-mail

jora.mommerency@elzgent.be

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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