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Antwoord college
Teneinde de Coronacrisis op een gestructureerde en gecoördineerde wijze
aan te pakken wordt gewerkt op meerdere niveau’s:
College
Wekelijks worden er beslissingen genomen over verdere aanpak van de
coronacrisis op Mechels niveau en komt er feedback vanop het terrein.
Teneinde de aanpak binnen de stadsorganisatie te structureren werden
verschillende overlegorganen opgezet teneinde zo efficiënt mogelijk te
kunnen werken.
Crisiscel Corona
Deze multidisciplinaire cel onder leiding van de burgemeester, bestaande uit
oa de algemeen directeur, korpschef, vertegenwoordiging vanuit de
eerstelijnszone/COVID-19-team, cel contactonderzoek, noodplanning ea
komt minstens drie maal per week samen; in functie van de
noodwendigheden kan deze cel op zeer korte termijn geactiveerd worden.
De cel focust onder meer op de monitoring van de lokale epidemiologische
situatie, de lokale vertaalslag van regelgeving vanuit hogere overheden, de
lokale communicatiestrategie, handhaving, lokale uitbraken etc en houdt een
vinger aan de pols mbt oa het lokale contactonderzoek en de uitvoering van
operationele taken.

Op basis van adviezen van het binnen de Eerstelijnszone (ELZ) opgerichte
COVID-19-Team zal de crisiscel de aanpak van lokale
uitbraken
coördineren en eventuele getroffen instellingen ondersteunen waar nodig.
De crisiscel zal tevens beleidsadviezen formuleren tav het CBS mbt concrete
beleidsbeslissingen ikv de lange termijn aanpak van de coronacrisis.
Werkgroep Corona
De werkgroep Corona is een operationele cel die instaat voor de praktische
implementatie van de door de crisiscel genomen beslissingen.
Deze cel komt 2 maal per week samen (alternerend met de crisiscel) en
bestaat oa uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende directies en
bepaalde uitvoerende diensten in het bijzonder.
Opdrachten situeren zich oa op vlak van logistiek, personeelsbeleid,
communicatie, welzijn, evenementen, economie,…
COVID 19 Team
Vlaanderen voorziet een belangrijke rol voor de eerstelijnszones bij een
mogelijke uitbraak/opflakkering van COVID-19. De ELZ/zorgraad heeft een
actieve rol in het kader van:
• Beheersen van uitbraken
• Solidarisering van aanbod en preventie van uitbraken
(beschermingsmateriaal)
• Sensibiliseren van de populatie en zorgaanbieders
Binnen de ELZ Mechelen-St.Katelijne-Waver werd een COVID-19-team
samengesteld met een vertegenwoordiging vanuit het lokaal bestuur. Voor
de stad Mechelen nemen de coördinator Welzijn en Gezondheid en de
noodplancoördinator de vertegenwoordiging op.
Deze focus van het COVID-19-ream richt zich op:
• Het informeren van de lokale overheid omtrent de situatie op het
grondgebied
• Adviesverlening rond de aanpak van eventuele uitbraken
• Ondersteuning bij het coördineren van de aanpak van lokale
clusters (crisisbeheer)

Contactonderzoek
Via contactonderzoek probeert men op een snelle en efficiënte manier
contacten te identificeren. Deze identificatie wordt in de eerste plaats
opgenomen door de huisartsen. Men informeert deze contacten over de

mogelijke blootstelling en het risico op besmetting. Daarnaast wijst men
tijdens de contactname op maatregelen die moeten genomen worden om
verdere verspreiding te voorkomen. Door een dergelijk contactonderzoek
verkort men de duur tussen het ontstaan van klachten en het opstarten van
thuisisolatie en quarantaine. Thuisisolatie is een belangrijke maatregel om
verdere verspreiding tegen te gaan.
Naast contactonderzoek, voert men ook een onderzoek naar de bron van
blootstelling. Via dit brononderzoek krijgt men een zicht op de
besmettingsstromen en mogelijke clusteruitbraken. De finaliteit van de zgn
lokale “contact-tracing” ligt dus niet bij het in kaart brengen van individuele
besmettingsstromen, maar bij het snel kunnen schakelen bij een
mogelijkheid van collectieve besmetting.
Samengevat: het lokale contactonderzoek focust op 3 niveaus
a) Bronopsporing? Waar komt de infectie vandaan? Weet ik hoe ik de
besmetting heb opgelopen?
b) Contactopsporing? Naar wie kan de infectie zich al hebben
verspreid? Wie kan ik allemaal besmet hebben?
c) Thuisisolatie? Steun om de thuisisolatie zo dragelijk mogelijk te
maken via de reguliere werking.
Belangrijk om mee te geven is dat deze lokale contact-tracing
complementair is aan de contactopsporing van Vlaanderen door het
Agentschap Zorg en Gezondheid en wordt opgenomen binnen de structuur
van de Eerstelijnszone.
Het hoofddoel van de lokale contact-tracing is
clustervorming en lokale uitbraken vermijden.

Informeren, sensibiliseren handhaven
De nadruk ligt eerst en vooral op het uitwerken van een duidelijke
communicatie (informeren), waar nodig (extra) sensibiliseren en in extremis
repressief optreden waar nodig.
Ism de crisiscel heeft Marcom de taak om de (snel veranderende)
bovenlokale richtlijnen te vertalen in een heldere communicatie naar de
burger. Dit niet louter tekstueel, maar ook in de vorm van affiches,
brochures, banners in het straatbeeld etc.
Naast
sensibilisering
via
lokale
mediacampagnes
en
specifieke
informatieverstrekking binnen bepaalde sectoren (bv horeca, handel,
sportinfrastructuur ea) wordt ook ingezet op de huis-aan-huis-methode.
Hierbij gaan medewerkers van het contacttracing-center op bezoek bij
positieve gevallen vanuit een algemene bezorgdheidsvraag. Tijdens deze

gesprekken wordt gepolst naar eventuele specifieke noden van de bewoners
en worden de geldende maatregelen nog eens extra geduid. Uiteraard
bieden de huisbezoeken ook een middel om te controleren of thuis-isolatie
(waar nodig) correct wordt opgevolgd.
Indien wordt vastgesteld dat quarantaineverplichtingen niet worden
nageleefd wordt via de ambtenaar-arts van het agentschap Zorg &
Gezondheid een “bevelschrift quarantaine” uitgevaardigd dat door politie
betekend wordt.
Ook
in
handelszaken,
sportinfrastructuur
ed
worden
regelmatig
plaatsbezoeken georganiseerd volgens dezelfde gefaseerde aanpak
(informeren, sensibiliseren, verbaliseren). Dit heeft de voorbije weken al in
meerdere gevallen geleid tot het opmaken van PV of bestuurlijke sluiting.
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