Schriftelijke vraag gesteld door de heer Pierre-De Permentier: Maatregelen genomen
door het College om het risico op besmetting met het coronavirus te vermijden binnen
het gemeentebestuur.
Mevrouw de Gemeentesecretaris,
Ik wens het College te interpelleren over de maatregelen die getroffen werden om het risico
op besmetting met het coronavirus te vermijden binnen het gemeentebestuur. Naar aanleiding
van mijn mondelinge vraag op de laatste gemeenteraad moet worden gezegd dat mijn vrees is
bevestigd.
1. Welke maatregelen zijn de afgelopen maand genomen en wat bent u van plan te doen in de
komende weken?
2. Welke middelen worden ter beschikking van het gemeentepersoneel gesteld om de
verspreiding van het virus tegen te gaan?
3. Wordt er gebruik gemaakt van telewerk? Wordt het aangemoedigd? Hoeveel
personeelsleden kunnen er beroep op doen?
4. Zijn er plannen om de toegang van de burgers tot de gemeentediensten te beperken?
5. Is het mogelijk om plexiglasramen te installeren aan de loketten van onze diensten om zo
bescherming te creëren voor onze personeelsleden die mogelijk rechtstreeks contact hebben
met potentiële dragers van het virus?
Ik dank u alvast voor uw antwoorden.

Antwoord van de heer Roberti:

Beste raadslid,
Ik dank u voor uw vraag.
Met het oog op het kolossale werk om deze gezondheidscrisis te beheren, wil ik deze
gelegenheid aangrijpen om mijn dank uit te drukken voor de ongelooflijke mobilisatie van het
gemeentepersoneel, in het bijzonder mevrouw de Gemeentesecretaris, de ambtenaar die belast
is met de Bescherming van de werknemers IDPB, de diensten IT en Infocom, evenals het
volledige directiecomité, die gezamenlijk het goede voorbeeld geven in deze ongeëvenaarde
crisis.
Hieronder vindt u de kalender van onze acties tot en met 16 maart.
Dagboek crisisbeheer Covid 19
Vorst – Februari / Maart 2020

Datum
5 februari
21 februari
27 februari

Doelstelling

Actie

Sensibilisering
E-mail naar het personeel
Sensibilisering
Affiches in alle gebouwen
Voorraadcontrole Controle van de voorraden aan zeep
(gemeentegebouwen en scholen) en

Publiek/Actoren
Personeel
Personeel + publiek
-

28 februari

Sensibilisering

2 maart

Sensibilisering
Hygiëne

5 maart

Coördinatie
Sensibilisering
Coördinatie
Infosensibilisering
Beperking

8 maart

Informatie

10 maart

Beperking

4 maart

Communicatie

Coördinatie
BCP
11 maart

Coördinatie

Beperking

Communicatie

12 maart

2

Samenwerking

Business Continuity Planning

hydro-alcoholische gel
(kinderdagverblijven)
E-mail naar het personeel hygiënemaatregelen +
Brief aan de ouders van de scholen en
kinderdagverblijven
Versterkte richtlijnen voor het
onderhoudspersoneel
GVR Coronavirus
Brief aan de ouders van de scholen
buitengewoon CPBW
E-mail aan het personeel + Affiches
Hygiënemaatregelen
Strenge maatregelen om de
verspreiding in het rusthuis in te
perken
Vergadering met de families in VDR
door geneesheer coördinator
Drastische beperking van de
bezoeken in het rusthuis
Overdracht van het Besluit BHG verbod op samenscholingen van
>1000 personen in VN
Samenstelling van de crisiscel
Lancering van de BCP2 gevraagd
door het BHG
Vergadering Directiecomité +
College gevolgen van de beslissingen
BHG + gemeentelijke maatregelen
(annulering dansgala academie +
RCGO)
Sluiting van de centra voor senioren
en aanbevelingen
Alternatieve begeleidende
maatregelen
Annulering van alle
buiteninterventies op de scholen
Opmaak van een communicatieplan

Kennisgeving aan de
vakbondsafgevaardigden van de in dit
stadium getroffen maatregelen;
- Vrijgemaakt/te beschermen
personeel ter beschikking
gesteld in gelijkaardige
functies
- Aanmoediging van de
personeelsleden om melding
te maken van een

Personeel
Ouders

MP + 19
Ouders
Lid van het CPBW

Personeel van Val
des Roses
Families VDR
Families VDR
Directie VN

BGM GS IDPB DAZ
InfoCom Kab BGM
Crisiscel

Publiek van de centra

Ouders scholen en
kinderdagverblijven
Personeel
Publiek/Gebruikers
Partners
Vakbonden

Communicatie
Coördinatie
BeperkingCommunicatie

Communicatie

Coördinatie
Beperking

Beperking

13 maart

Coördinatie
BHG
Communicatie

Coördinatie
Coördinatie

Coördinatie
Coördinatie

Communicatie
Organisatie

Communicatie
Communicatie
14-15 maart Uitvoering

16 maart

Coördinatie

gezondheidstoestand die hen
kwetsbaar maakt (of persoon
die deel uitmaakt van het
gezin) aan het diensthoofd
Mailing aan de huisartsen en MH
College
Affichage/publicaties om het aantal
bezoeken en aanvragen ter plaatse te
beperken voor het departement
Burgerzaken
Brief aan de ouders over strenge
maatregelen van beperking van de
risico's
Vergadering met het
onderhoudspersoneel
Herinnering aan de sleutelrol die ze
spelen en de regels om de
verspreiding in te perken
Voortzetting van de individuele
activiteiten van de academie //
onderwijs
GVR volgend op NVR
Talrijke publicaties
Website/appli/FB/elektronische
ondersteuning van de getroffen
maatregelen
Presentatie Informatica van de
verhoogde capaciteit van telewerk
Stuurcomité thema's
Aanpassingen voorgesteld dienst per
dienst voor de uitvoering van de
maatregelen van de NVR
Informele zitting van het College
over de in te voeren maatregelen
Validering en uitwerking van de
scenario's met aanpassingen
voorgesteld door het directiecomité
Organisatie en communicatie omtrent
de opvang in de scholen
Lijst van het personeel dat (geheel of
gedeeltelijk) thuis moet kunnen
werken
Aanpassingen voor de andere
diensten
Brief aan de handelaars en Horeca
Sluiting van de Bibliotheken
Affiches/publicatie op de website
Implementering van de modaliteiten
voor telewerk voor de 130
personeelsleden door de
informaticadienst
Vergadering crisiscel

Alle Vorstenaren

Ouders scholen en
kinderdagverblijven
Onderhoudspersoneel
IDPB
Vakbonden
Kab BGM
OO Sch dirAca Kab
BGM
MP + 19

Info BGM GC IDPB
DAZ KabBgm
Directiecomité

Leden van het
College
Crisiscel

OO en crisiscel
GS IDPB DAZ

Handelaars
Bibliotheken
Personeel

BGM GS DAZ IDPB

Uitvoering

Informatie

Coördinatie

Uitvoering
Communicatie

WG actoren SENIOREN coördinatie
van de acties van solidariteit/hulp aan
de bejaarden
Technische uitwerking en invoering
van een gemeentelijk call center -22
11
Overleg met de vertegenwoordigers
van de vakbonden – maatregelen voor
de arbeiders
Sluiting van de speelpleinen
Dagelijkse communicatie over de
aanpassingen bij de diensten

Seniorendienst
BDBD Miro OCMW
1 onthaalmedewerker
+ 2 admin
medewerkers Sport
Vakbonden + BGM
GS IDPB
OW + com
Grote publiek

