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Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid
Onderwerp: Het Coronavirus Covid-19
___________________________________________________________________________
Mevrouw de collegevoorzitter,
Het nieuws van de voorbije dagen en weken stond voornamelijk in het teken van het
Coronavirus. Eind december 2019 hebben de Chinese gezondheidsautoriteiten een epidemie
met een nieuw type coronavirus geïdentificeerd, namelijk Covid-19.
De uitbraak is begonnen in de Chinese stad Wuhan en ondertussen wordt het lijstje van landen
met besmettingen alsmaar langer. In totaal zijn er 83.774 besmettingen geregistreerd. Uit
onderzoek blijkt dat 2.867 personen overleden zijn aan het virus.
Er is ook een eerste geval van het coronavirus in België vastgesteld. Het gaat om 1 van de 9
Belgen die gerepatrieerd werden uit Wuhan, maar er is geen reden tot grote bezorgdheid. Alle
voorzorgsmaatregelen werden genomen om te verhinderen dat de passagiers elkaar zouden
besmetten en de besmette patiënt werd in strikte quarantaine geplaatst.
We hebben als land de nodige maatregelen getroffen om deze epidemie het hoofd te bieden.
Niettemin blijven heel wat Brusselaars met talloze vragen zitten. In ons digitale tijdperk worden
onze burgers overspoeld met – soms weleens tegenstrijdige – informatie en is het niet altijd
evident om na te gaan welke informaties correct zijn.
Vooral onze jongeren stellen zich vragen. Een week geleden ving ik in de metro een gesprek
op van een groep tieners die een (disproportionele) angst vertoonden voor het virus. Het is
belangrijk dat we in dit dossier vooral ons hoofd koel houden en paniekgedrag intomen.
Ik had u in dit verband, graag volgende vragen willen stellen:
̵
̵
̵

Hoe worden onze Brusselse Nederlandstalige scholen geïnformeerd rond dit nieuw
virus?
Voorziet u, in samenwerking met LOGO Brussel, in een sensibiliseringscampagne naar
onze leerkrachten en leerlingen om ze correct te informeren omtrent het virus en zijn
risico’s?
Uit onderzoek blijkt dat werelwijd 2.867 mensen overleden zijn aan het virus. Het gaat
vooral om oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid. Plant u ook een
sensibiliserings-campagne in onze Lokale Dienstencentra en woonzorgcentra?
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