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Stroompanne in Flanders Expo: vaccinatie komt
niet in het gedrang

Het vaccinatiecentrum in Flanders Expo werd in de nacht van donderdag op

vrijdag getroffen door een elektriciteitspanne. Er wordt onderzocht of de 3.740

opgeslagen flacons nog bruikbaar zijn. Het vaccinatiecentrum heeft om 10 uur

zijn normale werking hervat met nieuwe vaccins, en verwacht ook volgende week

geen problemen.
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Het vaccinatiecentrum in Flanders Expo werd in de nacht van donderdag op vrijdag om 3 uur

getroffen door een elektriciteitspanne die enkele uren duurde. Er wordt op dit moment

onderzocht waarom de noodgeneratoren niet aansloegen. De 470 mensen die tussen 8 en 10

uur vanochtend een afspraak hadden, kregen een nieuwe afspraak of worden opgebeld om een

nieuw moment in te plannen.

Sinds 10 uur heeft het vaccinatiecentrum zijn normale werking hervat dankzij nieuwe vaccins

die werden aangeleverd door het UZ Gent en omliggende vaccinatiecentra. Zo'n 4.000 mensen

hadden vandaag een afspraak, zij kunnen allemaal gevaccineerd worden.

We kunnen de burgers geruststellen. Sinds 10 uur zijn we terug operationeel.
We verwachten geen vertraging op de verdere vaccinatie. Ook wie deze
ochtend tussen 8 en 10 uur langskwam, kreeg een nieuwe afspraak heel
kortbij, of wordt vandaag opgebeld om zich later op de dag te laten vaccineren.
— Sofie Bracke, waarnemend burgemeester

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) onderzoekt

of de 3.740 opgeslagen flacons na de stroompanne nog bruikbaar zijn. Zelfs als dat niet het

geval zou zijn, worden volgende week geen problemen verwacht. De Stad Gent en

Eerstelijnszone Gent staan in nauw contact met de Vlaamse overheid om de situatie op te

volgen.

Contact

Freija De Smet, vaccinatiecentrum Gent, gsm 0484 53 41 59, e-mail freija.desmet@stad.gent

Bevoegd

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

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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