Vrijdag, 08 januari 2021

BE-Alert - COVID-19: Overlegcomité doet tussentijdse evaluatie en bevestigt bestaande regels
Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo
De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag via videoconferentie in het
Overlegcomité de coronasituatie besproken. De situatie in ons land evolueert sinds enkele weken positief en
is gunstiger dan in een hele reeks andere Europese landen.
Het Overlegcomité stelt met name vast dat het aantal besmettingen langzaam daalt. Ondanks deze algemene
dalende trend, stijgt het reproductiegetal opnieuw licht (Rt = 1,004). Ook de bezettingsgraad van intensieve
zorgen blijft op een hoog niveau.
Het is volgens het Overlegcomité echter nog te vroeg om de eventuele impact van terugkerende reizigers, de
voorbije feestdagen en de heropening van de scholen te evalueren.
Het Overlegcomité heeft daarom de volgende beslissingen genomen:








Verplicht thuiswerk blijft aangehouden. Er komen meer controles op de werkplekken van
werknemers die in quarantaine moeten zijn.
Niet-essentiële reizen blijven ten zeerste afgeraden. Er komen meer controles op het naleven van
testing en de verplichte quarantaine na een niet-essentiële reis. Ook de controles van het terugkerend
reisverkeer over de weg zullen worden opgedreven. De huidige regels voor reizen zullen gelden tot
zeker na de Krokusvakantie.
Sneller vaccineren. Het Overlegcomité vraagt de Taskforce Vaccinatie om het vaccineren te
versnellen en efficiënter te maken. Het nieuws over de verdubbeling van de Europese aankoop van
vaccins van Pfizer en BioNTech is in dat kader van bijzonder belang.
Meer testen. De ministers van Volksgezondheid en de Taskforce Testing krijgen de opdracht om
binnen de huidige testcapaciteit het aantal PCR-testen en antigeentesten op te voeren.
Waakzaamheid in het onderwijs. Extra aandacht moet gaan naar het respecteren van de sanitaire
maatregelen en het respecteren van de quarantaine van schoolgaande jongeren, in het bijzonder voor
schoolgaande jongeren uit onze buurlanden die een minder gunstige epidemiologische situatie
kennen.

Lees meer op: https://bit.ly/3bp759I

