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Datum

1.

2 februari 2021 – van 20.00u tot 21 uur

Goedkeuring verslag commissie 1 december 2020.

Het verslag van de commissie van 1 december wordt goedgekeurd.

2.

Vaccinatiecentrum Nekkerhal. (virtuele rondleiding + toelichting werking door
Jan Simons)

De commissie is enthousiast over het filmpje dat gemaakt is van het vaccinatiecentrum. In
functie van de communicatie naar de bevolking zal een nog aangepast filmpje gemaakt
worden. Er zal verduidelijkt worden wat de mensen die gevaccineerd worden moeten doen in
de verschillende fases van het proces (bv mouw naar boven,..). Er zal ook aangegeven worden
hoe burgers het vaccinatiecentrum kunnen bereiken via de verschillende vervoersmodi.
Suggestie om samen te werken met RTV zal verder meegenomen worden.
De commmunicatecampagne rond vaccinatie zal in eerste instantie bovenlokaal gevoerd
worden, maar in afstemming met het bovenlokaal niveau komt er ook een lokale component.
Lokaal zal er vooral gefocus worden in functie van de evaluaties die zullen plaats vinden. Als er
blijkt dat er in een bepaalde wijk of bij een bepaald deel van de bevolking minder bereidheid is
tot vaccinatie zal het accent vooral daar gelegd worden.

3.

Principes en werking contact- en bronopsporing ter bestrijding van corona.
(toelichting door Tinne De Groot, Samen Leven)

De commissie is enthousiast over de werking van de lokale contact – en bronopsporing ter
bestrijding van corona. Ook de werking van de CLB’s kan op veel appreciatie rekenen. Het is
duidelijk dat de nabijheid werkt.

Verslaggever: Jan Bal

