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Mondelinge vraag van de h. Clumeck: Evolutie van de covid-19-besmettingen in gemeentescholen.
De h. Clumeck meldt dat de epidemie in België de afgelopen dagen is verslechterd (+ 17%
ziekenhuisopnames en +5% dagelijkse besmettingen). Momenteel treft een op de vijf nieuwe infecties kinderen
of adolescenten. Het aandeel van de veel besmettelijkere Britse variant is veel hoger (25% van de nieuwe
gevallen). In een dergelijke context worden kinderen die naar de basisschool gaan, net als andere
leeftijdsgroepen, beschouwd als een populatie met een hoog risico als ze besmet zijn met de Britse variant.
Het middelbaar van het college Saint-Michel werd net gesloten na de ontdekking van een belangrijke
besmettingsbron binnen de school. De drie burgemeesters van de politiezone Etterbeek / Sint-Pieters-Woluwe /
Sint-Lambrechts-Woluwe hebben specifieke preventieve maatregelen aanbevolen.
Wat is de reactie van het college bij een grote uitbraak van de Britse variant in een Ukkelse school? Als er
tijdens deze tweede golf al significante uitbraken in Ukkelse scholen waren geweest, zouden deze dan gestopt
kunnen worden?
Schepen Gol-Lescot antwoordde dat er in de gemeente problemen waren vóór de herfstvakantie omdat
de kleuterschool van Saint-Job en de hele basisschool van Homborch gesloten moesten worden. Momenteel zijn
er op een schoolpopulatie van 4.000 leerlingen en 500 leerkrachten in quarantaine: 13 kinderen, waaronder twee
besmet (in verschillende scholen), en 7 leerkrachten, waaronder één besmet. De quarantainepiek in Ukkelse
scholen na de kerstvakantie kwam door het feit dat ouders de aanbeveling volgden om hun kinderen thuis te
houden indien ze op vakantie in het buitenland waren geweest.
De diensten van de schepen waken over de nauwgezette naleving van de procedures van de Federatie
Wallonië-Brussel die regelmatig worden bijgewerkt, in perfecte harmonie met het Centre de promotion de la
santé à l’école (PSE). Zodra een leerkracht door de ziekte wordt getroffen, brengt het PSE de ouders van de
leerlingen in de betreffende klas op de hoogte van een "laagrisicocontact". Zodra twee leerkrachten zijn
getroffen, worden de betrokken kinderen in quarantaine geplaatst en, indien de kinderen zelf besmet zijn, wordt
de school gesloten en worden de ouders van de klasgenoten van de besmette leerlingen verzocht om hun eigen
kinderen twee keer te laten testen (op de eerste en de zevende dag) om de mogelijke Britse variant te
detecteren. Deze procedure heeft geleid tot de sluiting van de school Hamaide, waarvan de leerlingen de eerste
test aflegden, de tweede was gepland voor het weekend. Deze school blijft hoe dan ook tot volgende dinsdag
gesloten omdat het PSE alle resultaten wil hebben alvorens te bepalen of de kinderen weer naar school kunnen.
Schepen Gol-Lescot wil benadrukken dat het gemeentebestuur niet bevoegd is om bevelen uit te
vaardigen die ouders verplichten hun kinderen te laten testen: ze kunnen enkel aanmoedigen om de aanbevolen
regels te volgen, bovendien met het strikte respect van het medisch geheim. De schooldirecties van alle netten
kunnen uiteraard bij de diensten van de schepen terecht voor alle nodige inlichtingen.

