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Eén positieve test in klas, hele klas in
quarantaine

De Stad Gent voert na overleg met de Gentse CLB's een extra maatregel in om de

opmars van het coronavirus in de Gentse scholen een halt toe te roepen. Zodra

één leerling een positieve coronatest aflegt, moeten alle leerlingen van die klas

thuis in quarantaine.

 

De nieuwe maatregel is sinds vandaag, maandag 22 maart 2021, van kracht en geldt al zeker tot

aan de paasvakantie. De maatregel komt er na overleg tussen de Stad Gent en de CLB’s. Zodra

één leerling een positieve coronatest aflegt, moeten alle leerlingen van die klas thuis in

quarantaine, en wordt er dus overgeschakeld op afstandsonderwijs. Dat geldt zowel voor de

kleuterscholen en de lagere scholen als voor het secundair onderwijs in Gent. De maatregel

moet de stijgende cijfers in het Gentse onderwijs mee helpen keren.
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De contacttracers van de Gentse CLB's contacteren alle hoog- en laagrisicocontacten van een

positief geteste leerling. Maar door meteen een hele groep in quarantaine te plaatsen, wordt een

stukje kostbare tijd uitgespaard en worden er potentiële besmettingen vermeden. Meer

leerlingen zullen in quarantaine moeten, maar de contacten na een besmetting zullen ook

sneller beperkt worden. Bovendien zullen daardoor de komende dagen substantieel meer

leerlingen getest worden, wat sneller een beter zicht zal geven op eventuele clusters in scholen.

De cijfers in het Gentse onderwijs blijven stijgen. Experts bevestigen dat de
komende 2 weken zeer belangrijk zijn om het tij te keren en om onze
perspectieven op versoepelingen te bewaren. Daarom is beslist om deze
maatregel in te voeren. We moeten nu snel en samen reageren, iedereen kan
een steentje bijdragen: laat je testen als je dat gevraagd wordt, ga in
quarantaine en heb geen contacten als dat opgelegd wordt en contacteer je
huisarts als je symptomen hebt.
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs 
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