
 07 mei 2021, 14:20 (CEST)

Testevent met Compact Disk Dummies voor 300
Gentse vrijwilligerswerkers

De Stad Gent, UZ Gent en The Arena Group organiseren met goedkeuring van de

federale regering op zaterdag 15 mei 2021 een testevent. Tijdens een concert van

Compact Disk Dummies voor 300 vrijwilligerswerkers in de Ghelamco Arena

wordt bekeken hoe sneltesten op een vlotte en efficiënte manier ingezet kunnen

worden.

Perspectief
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Een duidelijk perspectief voor evenementen en concerten de volgende maanden is absoluut

noodzakelijk, zowel voor burgers als voor de evenementensector en alle artiesten. Daarom

zetten de Stad Gent, UZ Gent en The Arena Group met goedkeuring van de federale regering

gezamenlijk een testevent op. Tijdens dat event wordt bekeken hoe sneltesten op een vlotte en

efficiënte manier ingezet kunnen worden en hoe concertgangers reageren als ze na een positieve

test de locatie moeten verlaten.

Het gaat om een concert van Compact Disk Dummies op zaterdag 15 mei in de Ghelamco Arena

voor 300 Gentse eerstelijnsvrijwilligers die uitgenodigd worden door Vrijwilligerspunt Gent. Zo

wil de Stad de vrijwilligers meteen ook bedanken voor hun engagement het voorbije jaar.

Gent wil zijn naam als feeststad eer aandoen én de cultuur- en
evenementensector steunen. We willen de sector verder op weg zetten door
nu na te gaan wat er allemaal komt kijken bij de organisatie van een
evenement met sneltesten. Die ervaringen en lessen zullen heel nuttig zijn bij
het stap voor stap heropstarten van de sector.
— Annelies Storms, schepen van Feesten en Evenementen

Afstand en mondmaskers

Deelnemers komen aan in tijdsblokken zodat het nooit te druk wordt. Ze ondergaan een

sneltest en moeten ook hun contactinformatie delen. Ze krijgen een vaste en genummerde

zitplaats, moeten hun mondmasker ophouden en afstand bewaren. Het concert start om 18 uur

en vindt plaats in de buitenlucht. Het event zal in totaal maximaal twee uur duren, inclusief

aankomst, test, concert en vertrek.

De vaccinatiecampagne schakelt een versnelling hoger, de cijfers gaan de
goede richting uit. Als we dit aanhouden, kunnen we stilaan uitkijken naar
evenementen. Een testevenement zoals dit kan ons helpen om evenementen
op een veilige manier te organiseren.
— Mathias De Clercq, burgemeester



Positief getest? Verwittigd via sms

Interessant is dat de deelnemers het resultaat van de sneltest niet moeten afwachten om naar

hun vaste zitplaats te gaan. Bij een positief testresultaat wordt de deelnemer onmiddellijk per

sms opgedragen om zich aan te melden aan een infopunt, waar het tracingtraject start. Zo kan

de organisatie gemakkelijk controleren of positief geteste deelnemers ook effectief de locatie

verlaten.

De deelnemers worden ook na het concert verder opgevolgd. Een week na het testevent wordt

bij alle deelnemers een PCR-test afgenomen, de gekende test met het wattenstaafje. Dat gebeurt

in het testcentrum van het UZ Gent.

Het testevent laat toe om heel veel zaken te onderzoeken. Hoeveel personeel
is nodig om sneltesten af te nemen voor een concert met 300 toeschouwers?
Welke timing moet je voorzien? Wat zijn de praktische en logistieke vereisten?
Aan welke voorwaarden moet de locatie voldoen? Wat is voor een organisator
het kostenplaatje? En wat is het gedrag van de deelnemers bij een dergelijke
aanpak?
— Michiel Vanderheyden, The Arena Group
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Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Michiel Vanderheyden, The Arena Group, gsm 0475 97 24 27, e-mail

michiel@thearena.group
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