Update 12 mei 2020

OVERZICHT MAATREGELEN Covid19 op niveau van Affligem
Veiligheidscel samengesteld uit volgende personen en diensten:
-

College: Walter De Donder (aangevuld met schepenen naargelang de punten)
Noodplanning: Leen Pauwels
Preventie en personeel: Jan Van Liedekerke – Luc Van de Putte
Management: Juliaan Van Ginderdeuren – Hugo Declerck
Politie: Robrecht Segers – Mich Fueyo Fernandez
Communicatie: Nele De Schouwer
Sociaal Team/PSIP: Katrien Van Nieuwenborgh

Samenkomsten steeds in het teken van de maatregelen van de federale overheid => toegepast op
onze gemeente.
-

Fase 1: voor de lock down-light: pro-actief
Fase 2: start van de lock down-light
Fase 3: in kader van verspreiding persoonlijke beschermingsmiddelen
Fase 4: exitstrategie: fase 1
Fase 5: exitstrategie: fase 2

Genomen maatregelen gerangschikt op thema:
Communicatie:
-

-

-

Via de gemeentelijke website wordt de communicatie van de overheid dagelijks aangepast.
De laatste versie van de FAQ of Ministerieel Besluit is via de site te raadplegen.
Op de site werden ook de specifieke maatregelen voor Affligem geplaatst en
aangevuld/aangepast waar nodig.
Gespot werd twee weken uitgesteld omwille van de constante wijziging in informatie.
Intussen is de editie mei-juni klaar en wordt hij bedeeld. Er is een corona-katern geplaatst,
waarbij we getracht hebben de info zo algemeen mogelijk te houden. Info met betrekking tot
de exitstrategie kan nooit up-to-date zijn in dit proces van ontwerpen-drukken en bedelen.
De Facebookpagina werd gebruikt om ad hoc berichten te delen, op vraag van de overheid
of ons bestuur.
De flyer die werd gemaakt, is bedeeld via brugfiguren, handelszaken, apothekers en
huisartsen + via de digitale kanalen.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen:
-

De federale overheid beheert en organiseert de bedeling van mondmaskers naar de lokale
overheid. Noch de bepaling van de doelgroep, noch de samenstelling van de lijsten liggen in
onze bevoegdheid. Affligem ontving al een levering voor volgende categorieën:
 Huisartsen
 Woonzorgcentrum
 Thuisverpleegkundigen, kinesisten, tandartsen en vroedvrouwen
 Sinds vandaag: artsen (specialisten)
De PBM worden door de gemeente afgehaald en de veiligheidscel zorgt voor de coördinatie
van de bedeling.

-

Mondmaskers taskforce in Affligem: 3 luiken:
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Maakjemondmasker.be: oproep aan vrijwilligers om zelf mondmaskers te maken en te
verdelen in eigen buurt en familie. De gemeente kan stof en elastiek bezorgen aan wie
dit nodig zou hebben. Er wordt gevraagd de mondmaskers binnen te brengen op de
sportdienst, waar ze kunnen worden verdeeld onder mensen die er nodig hebben.
Mondmaskers en filters van de federale overheid: de filters komen in verschillende
leveringen aan in PIVO. Momenteel heeft de gemeente een voorraad staan om de helft
van de gemeente te voorzien. Er wordt gewacht tot de levering compleet is, waarna de
bedeling zal worden opgezet. De voorbereidingen worden getroffen om dit met eigen
personeel en vrijwilligers te doen op 1 dag.
Mondmaskers van de gemeente: er is een kleine strategische voorraad voor
mantelzorgers, eigen personeel en scholen. Voor elke inwoner is een mondmasker
besteld via de Intercommunale. Van zodra deze geleverd zijn, worden ze samen met de
filters van de overheid bedeeld (zie ook bovenstaand punt). Richtdatum: ten laatste eind
deze maand.

Kinderopvang en onderwijs:
-

Samen met de directies van de scholen werd al tweemaal vergaderd om plannen op mekaar
af te stemmen en waar nodig ondersteuning te bieden met de gemeente. Twee grote
uitdagingen:




Opvang tijdens de paasvakantie: de gemeente coördineerde samen met de scholen de
opvang tijdens de paasvakantie. Gezien de strikte maatregelen en de vraag om kinderen
binnen hun “contactbubbel” te houden, werd elk schoolgebouw opengesteld en konden
kinderen opgevangen blijven in de bubbel waarin ze tot dan toe hadden gezeten. De
leerkrachten hebben de opvang verzekerd en werden hiervoor vergoed door de
gemeente via het systeem van Bijklussen of Vrijwilligersvergoeding. De jeugddienst
zorgde voor een activiteitendraaiboek voor elke dag voor de lagere school, Huis van het
kind zorgde voor een activiteitendraaiboek voor de kleuters. Zo werd tegemoetgekomen
aan de vraag om tijdens de paasvakantie vooral aandacht te hebben voor spelen en
vakantie.
Heropstart van de scholen volgende week: alle scholen zullen in eerste instantie binnen
de mogelijkheden van hun eigen schoolgebouw instaan voor de opvang en het lesgeven.
Er werd op maat van elke school een risico-analyse en draaiboek gemaakt. De
voornaamste zorg van de scholen wordt de organisatie van opvang voor de kinderen
voor wie de lessen nog niet opstarten. Omwille van het uitblijven van duidelijke
richtlijnen van de overheid, en om de scholen hierin zo goed mogelijk bij te staan, is een
overleg opgestart om een duidelijk beeld te krijgen op welke problemen de verschillende
scholen ervaren. Op basis daarvan zal het bestuur bekijken waar kan bijgesprongen
worden. Dit traject is lopende.
o Stand van zaken na overleg vandaag: alternatieve locaties worden onderzocht –
samenwerking met Infano wordt eventueel uitgebreid – monitoren en
vrijwilligers worden bevraagd om eventueel te kunnen bijspringen.
Verdere stappen zullen samen met de scholen worden gezet wanneer de cijfers
duidelijk worden.

Sportaccommodatie:
-

Alle binnen locaties en kantines blijven gesloten.
Na de versoepeling van 4 mei zijn enkele buitenlocaties opnieuw geopend:
o Finse Piste
o Wielerpiste
o Visvijver
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o

Paardenterrein

Voor elk van deze accommodaties zijn richtlijnen en veiligheidsaanbevelingen opgesteld.
Naleving wordt door de zaalwachters van de sportdienst gecontroleerd.
Blijven gesloten: Voetbalterreinen, skatepark en petanquebanen. ( te klein oppervlak, te veel
kans op contact of groepsvorming, te weinig controle).

Zorg/schakelzorgcentrum:
-

Affligem stapte mee in zorgregio AMALO en zorgde onder coördinatie van de Inercommunale
Haviland voor de oprichting van een Schakelzorgcentrum in het Gosset Hotel in GrootBijgaarden. Het SZC is niet moeten opstarten. Draaiboek ligt klaar, het SZC kan binnen de 4
dagen operationeel zijn.

Lokale economie:
-

-

Via de dienst lokale economie werden alle handelszaken geïnformeerd en bijgestaan waar
nodig en waar vragen waren.
Waar nodig werd contact gelegd met de diensten van de gouverneur voor verduidelijkingen.
Affiches werden verdeeld – veiligheidsrichtlijnen gecommuniceerd – voorbeeldplannen
doorgestuurd in kader van heropening.
Alle handelaars konden via de website van de gemeente reclame maken voor hun
(gewijzigde) diensten.
Er komt een kadobon voor elk gezin => te investeren bij de lokale handelaar.
Waar nodig werd logistiek geholpen (bijvoorbeeld: nadars)

Vrije Tijd/evenementen:
-

Alle initiatieven worden geannuleerd tot en met 31 augustus. Verenigingen en
organisatoren werden hiervoor gecontacteerd. Betaalde huurgelden voor gemeentelijke
accommodatie worden teruggestort of overgezet voor de volgende verhuring.

Handhaving en politie:
-

Politie stond in contact met veiligheidscel en werd betrokken bij de verschillende vormen van
communicatie en beslissingen.
Overzicht van de resultaten van de handhaving kunnen verkregen worden bij de bevoegde
dienst.

Gemeentelijke dienstverlening:
-

-

Gemeentelijke diensten werden gesloten – achter gesloten deuren wordt op afspraak
gewerkt, telefonische permanentie blijft behouden.
Waar mogelijk is telewerken de norm. Elke dienst organiseert zich dusdanig dat men de
combinatie kan maken tussen permanentie verzekeren en telewerken. Via Teams kan
worden vergaderd.
De afsprakenmodule wordt momenteel uitgerold om deze situatie te kunnen verderzetten
en geen wachtrijen te creëren.
Er wordt en werd plexiglas geplaatst op enkele strategische plaatsen.
Cliënten van het OCMW die voor een langer gesprek komen, moeten een mondmasker
dragen dat hen door ons ter beschikking wordt gesteld.
De BIB werkt op afhaal en dit systeem werkt goed. Inleveren kan via de inleverbus.
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-

De technische dienst blijft verder werken. Zoveel mogelijk buiten en vervoer gebeurt volgens
de normen. (bijvoorbeeld: 1 persoon per voertuig, social distancing, zoveel mogelijk alleen
werken)

Sociale dienst:
-

-

-

De Sociale dienst van het OCMW zorgde voor communicatie en belden volgende
doelgroepen om te horen of hulp nodig was:
o Cliënten van de poetsdienst
o Cliënten
o Gebruikers van de MMC
o Mantelzorgers
Er werd een flyer opgesteld en bedeeld via apothekers, dokters, thuisverpleegkundigen,
handelszaken, online en brugfiguren om op te roepen:
o Contact te nemen met het sociaal huis bij vragen of problemen
o Zorg te dragen voor buren en zorgbehoevenden, of zorgvragen te melden aan het
sociaal huis
o Gegevens door te geven indien mensen kandidaat waren om de vrijwilligerspoule te
komen versterken.
Vrijwilligers van de MMC zijn ingezet om boodschappen te doen voor de minder mobielen.
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