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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: Hugo Declerck – Frédéric Pipelers
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.
Voorbije maand samenkomsten op:
-

14 oktober: overleg huisartsen Affligem
20 oktober: gemeentelijke veiligheidscel
20 september: scholenoverleg Covid-19
27 oktober: vergadering gouverneur
28 oktober: overleg kinderopvang Covid-19
29 oktober: overleg huisartsen Affligem
3 november: gemeentelijke veiligheidscel
6 november: vergadering zorgraad AMALO

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 wordt bedeeld op 1 december.
De Facebookpagina werd gebruikt om ad hoc berichten te delen, op vraag van de overheid
of ons bestuur.
Coronaseniorenkrant editie november is bedeeld.
Affiches en borden rond preventie mondmaskers werden ontworpen en verspreid.

Mondmaskerplicht vanwege de gouverneur:
De gouverneur heeft volgend besluit genomen:
Het is voor Vlaams-Brabant verplicht steeds een mondmasker op zak te hebben en verplicht een
mondmasker te dragen:
-

In alle voor publiek toegankelijke gebouwen;
Op alle markten;
In de recyclageparken;
Op alle begraafplaatsen, van 24 oktober 00u00 tot en met 8 november 00u00.
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Mondmaskerplicht via Besluit Burgemeester:
Op aangeven van de gouverneur om een mondmasker te verplichten in schoolomgevingen, is in onze
gemeente een Besluit Burgemeester uitgevaardigd op 21 oktober waarbij het dragen van een
mondmasker is verplicht in de zone 30 van de schoolomgeving en dit op schooldagen.

Onderwijs:
De scholen staan in nauw contact met de gemeente. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de
plannen op mekaar af te stemmen en waar nodig ondersteuning te bieden met de gemeente.
In alle scholen zijn in de loop van de maand oktober – november leerkrachten en leerlingen
uitgevallen wegens ziekte. In 2 scholen moest een klas in quarantaine, door overmacht is één
kleuterafdeling 2 dagen gesloten.
Alle scholen zijn na het overleg op 20 september vervroegd overgeschakeld naar code oranje.
Concreet betekent dat dat de klasbubbels maximaal gerespecteerd worden, er geen derden
toegelaten zijn op school (met uitzondering van de zogenaamde “essentiële derden”) en de extra
muros activiteiten volledig opgeschort worden.
De muziekacademie start maandag in code rood. Dat betekent concreet:
 Onder 12 jaar: geen enkel probleem; alles kan verder gaan zoals voorheen
 Vanaf 12 jaar:
o Individuele lessen: kunnen blijven verder gaan zoals voorheen. 1-op-1-onderwijs en
dus elke leerling binnen het lesuur een apart lesmoment.
o Klassikale lessen: max. 4 leerlingen
Lessen van Centrum Basiseducatie (digitalisering senioren en lessen Nederlands voor anderstaligen)
starten in code rood. Concreet: 1 week contactonderwijs geven en 1 week afstandsonderwijs.
Maximaal 10 cursisten.

Noodopvang/kinderopvang:
Tijdens de verlengde herfstvakantie is het bestaande aanbod van kinderopvang/sportkampen
omgevormd tot noodopvang. Ongeveer hetzelfde aanbod, maar met een andere insteek.
Bedoeling is immers dat ouders zoveel mogelijk zelf voor hun kinderen zorgen deze (verlengde)
vakantie. Enkel voor ouders zonder alternatief, of kinderen in kwetsbare situaties, voorzien we een
oplossing.
Concreet:
-

Taal in TARL: geannuleerd, de deelnemers kregen een boekenpakket om individueel te
kunnen oefenen in afwachting van de volgende Taal in TARL.
Sportkamp: geannuleerd
Herfstpret: geannuleerd

2 locaties opengesteld voor de noodopvang:
-

Academie door Infano
Sporthal door Activo gecombineerd met Infano
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Vrije tijd:
In de veiligheidscel van 20 oktober werd geadviseerd om in onze gemeente alle georganiseerde
vrijetijdsactiviteiten te verbieden tot 8 november.
De maatregel is onder andere genomen op aangeven van de huisartsen, rekening houdend met de
exponentiële groei van besmettingen in de week voorafgaand aan de beslissing. Bovendien gaven
ook verenigingen en sportclubs aan dat het moeilijk werd.
Sinds 9 november heeft de gemeente zich ingepast in het Ministerieel Besluit. Er is op vandaag geen
reden om strenger te zijn.

Sport(accommodatie):
Uit het MB van 1 november: De inrichtingen (of onderdelen van inrichtingen) die behoren tot de
sportsector zijn gesloten voor het publiek. De indoor sporthallen en sportinfrastructuren blijven open
voor:
- groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse
activiteiten van het leerplichtonderwijs.
- sportactiviteiten, - stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale overheid
voor kinderen tot en met 12 jaar.
Alle buitensportinfrastructuur blijft geopend voor individuele sporters.
Sportkampen in de herfstvakantie werden geannuleerd en vervangen door noodopvang (zie ook punt
noodopvang).
Sommige Affligemse sportclubs starten vanaf het weekend van 14 november opnieuw met trainingen
voor kinderen van -12 jaar.

Jeugdwerk:
Uit het MB van 1 november: Voor -12 jarigen kan er georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sportcultuur) volgens de voorgeschreven regels
-

Groepen van max. 50 personen zonder social distancing tussen de deelnemers (kinderen).

-

Begeleiding draagt altijd een mondmasker.
Voor +12 jarigen is er tot 13 december geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur)
meer toegestaan.

Zorgoverleg Huisartsen
-

-

Huisartsen zagen een merkbare werklastvermindering dankzij volgende beslissingen:
o De gewijzigde teststrategie waarbij hoogrisicocontacten niet langer een test moeten
laten afnemen, maar in quarantaine moeten;
o Het besluit burgemeester om in Affligem de georganiseerde vrijetijdsactiviteiten te
verbieden
De vergaderingen met de gemeente worden als positief ervaren en worden verdergezet
In Affligem wordt door de huisartsen vooralsnog geen gebruik gemaakt van de sneltesten
omwille van : kostprijs en vals negatieven

Zorgoverleg AMALO + lokale contact tracing:
Affligem is ingedeeld bij zorgregio AMALO. Binnen deze structuur is een Covid-team samengesteld.
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De Vlaamse Regering heeft de financiering voor lokale besturen voor lokale contactopsporing
goedgekeurd op 30 oktober. Lokale besturen zullen kunnen kiezen uit twee opties:
-

-

Optie 1: Sensibilisering en preventie, bronopsporing en quarantainecoaching. De gemeente
krijgt hiervoor een forfaitair bedrag van 0,125 euro per inwoner per maand. Telt de
gemeente 10.000 inwoners, dan ontvangt ze 1.250 euro per maand.
Optie 2: Sensibilisering en preventie, bronopsporing, quarantainecoaching en
contactopsporing. De gemeente ontvangt een forfaitair bedrag zoals berekend volgens optie
1 en een bijkomend variabel bedrag van 100 euro per gecontacteerde indexpatiënt (inclusief
hoog risicocontacten).

Binnen de zorgregio gaat een voorzichtige keuze momenteel naar optie 2. Er dient eerst in kaart te
worden gebracht of onze gemeente dit kan waarmaken met het huidige personeelsbestand.

Besmettingen in onze gemeente
De voorbije maand zijn de besmettingen in Affligem snel gestegen. In de week van 20-25 oktober
kwamen er maar liefst 140 besmettingen bij. Enkele clusters konden worden opgespoord en in kaart
gebracht.
Vandaag is de situatie al veel gunstiger voor onze gemeente:
-

7 november 3, 8 november 12 en 9 november 2 positieve patiënten
Incidentie gisteren 329,6 met 44 gevallen de laatste week
vorige week incidentie 823,9 met 110 gevallen; dus zeer sterke daling die zeker maar voor
een klein deel (15% van de daling schat men) berust op de veranderde teststrategie

Leeftijdsverdeling voorbije week:
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Woonzorgcentrum Van Lierde
In heel het land doen er zich steeds meer besmettingen voor in de woonzorgcentra. In vergelijking
met de eerste golf worden er naast bewoners ook meer besmettingen onder het verzorgend
personeel vastgesteld.
Stand van zaken in het WZC vorige week:
-

-

5 bewoners – 3 personeelsleden besmet
Bezoek is verboden – er wordt opnieuw getest
Alle bewoners blijven op de kamer
Ziektebeeld is niet ernstig.
Nieuwe test op donderdag 05/11/2020. De resultaten komen maar met mondjesmaat
binnen. Er hebben opnieuw enkele bewoners positief getest. Deze situeren zich allemaal op
de 2de verdieping waar ook de eerste positieve gevallen vielen. Gelukkig nog beperkt in
aantal en weinig tot geen symptomen bij de bewoners. Ze weten dus dat 1 en dezelfde bron
oorzaak is van de verspreiding. Voor deze afdeling worden strikte maatregelen opgelegd
zoals op de kamer blijven alsook eten op de kamer. Ook voorlopig geen bezoek voor deze
afdeling (andere verdiepen krijgen wel bezoek in de cafetaria).

Situatie in WZC wordt gecoördineerd door raadgevend arts. Op 12/11/2020 worden opnieuw
testen uitgevoerd en dit tot zolang er geen besmettingen meer zijn.

Sociale Maatregelen
De reglementen die hieromtrent werden bekrachtigd tijdens de vorige OCMW-raadzitting worden
verder uitgewerkt en uitgevoerd door de sociale dienst.
Volgende week worden allicht de laptops geleverd voor de kinderen die niet over nodige materiaal
beschikken voor afstandsonderwijs.
Vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale zorgen nog steeds voor boodschappen voor ouderen
en mensen die door quarantaine hun woning niet mogen verlaten en geen netwerk hebben.
Een belronde naar 80plussers wordt uitgewerkt met vrijwilligers onder coördinatie van de sociale
dienst.

Subsidies jeugd, sport en cultuur
Aanstaande dinsdag wordt een bevraging aan het college voorgesteld die naar alle verenigingen kan
worden gestuurd. Bedoeling is in kaart te brengen waar de verenigingen het meest nood aan hebben
op volgende vlakken:
→ financiële ondersteuning
→ logistieke ondersteuning
→ infrastructurele ondersteuning

Gemeentelijke dienstverlening:
-

Alle gemeentelijke diensten werken op afspraak.
Telewerk is verplicht voor het gemeentepersoneel wiens functie dit toelaat en dat tot
minstens eind december.
Aangepaste dienstverlening dienst burgerzaken (gestuurd door de hogere overheid)
Werken op afspraak in de BIB
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