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Omikrongolf: we zijn over de piek heen, maar het
blijft belangrijk waakzaam te zijn gezien de
blijvende stijging van de opnames op intensieve
zorgen
Hoewel ze nog steeds heel hoog zijn, lijkt het erop dat de epidemiologische indicatoren beginnen te
stabiliseren. We stellen vast dat het aantal besmettingen vorige week met 14% gedaald is in vergelijking
met de week ervoor. We moeten hoe dan ook voorzichtig blijven aangezien we momenteel niet
iedereen testen (PCR/RAT) door het hoge gebruik van de zelftests en de nieuwe teststrategie.
Momenteel worden er dagelijks 12.000 tests afgenomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zien we een
positiviteitsratio van 44%. Op het vlak van testing kunnen we dankzij het noodplan dat midden december ingevoerd
werd en de nieuwe teststrategie (enkel nog symptomatische personen) efficiënt reageren op de vele testaanvragen.
De Brusselse testcentra zitten momenteel op 60% van hun capaciteit, wat erop wijst dat ze alle testaanvragen goed
kunnen verwerken.
Bovendien stellen we vast dat het aantal hospitalisaties en opnames op intensieve zorgen in Brussel de laatste
veertien dagen slechts in beperkte mate steeg. Het reproductiegetal R daalt tot 0,79%, wat erop wijst dat het virus
minder circuleert onder de bevolking.
Verminderde geldigheidsduur van het Covid Safe Ticket (CST) van belang voor 177.000 Brusselaars
Vanaf 1 maart 2022 zal de geldigheidsduur van het CST aangepast worden, wat ervoor zou kunnen zorgen dat het
CST van 177.000 meerderjarige Brusselaars zal verlopen.
Om vanaf 1 maart een geldig CST te hebben en in alle rust te kunnen genieten van de krokusvakantie, zal je:
- ofwel een basisvaccinatie en boosterprik gekregen moeten hebben (onmiddellijk geldig in België, in
sommige landen pas na 14 dagen),
- ofwel minder dan 150 dagen geleden twee doses (Pfizer/Moderna/AstraZeneca) of 1 dosis
(Johnson&Johnson) gekregen moeten hebben,
- ofwel in het bezit zijn van een herstelcertificaat dat minder dan 150 dagen oud is,
- ofwel een negatieve PCR- (48u) of antigeentest (24u) kunnen voorleggen.
Vaccinatie zonder afspraak in het Brussels Gewest
De basisvaccinatie tegen Covid-19 blijft samen met de boosterprik de beste bescherming tegen het virus en zijn
varianten. Aangezien we anderen minder besmetten wanneer we gevaccineerd zijn, kunnen we dankzij de
vaccinatie de meest kwetsbare personen met wie we in contact komen blijven beschermen. Alle Brusselse
vaccinatieposten (met uitzondering van het Militair Hospitaal Koningin Astrid en de apotheken) zijn ZONDER
AFSPRAAK toegankelijk voor alle Brusselaars vanaf 16 jaar om de inwoners zo de kans te geven zich snel te
beschermen.
De GGC raadt aan om minstens een uur voor sluitingstijd naar de vaccinatiepost te komen om zich zonder afspraak
te laten vaccineren. De openingsuren en locaties van de centra zijn beschikbaar op de website coronavirus.brussels.
Om eventuele wachttijden te vermijden is het nog steeds mogelijk om een afspraak te maken via Bru-Vax of door
te bellen naar het callcenter op 02/214.19.19.

Ter herinnering kan wie positief getest heeft zich pas 14 dagen na zijn test laten vaccineren. Hoogrisicocontanten
kunnen hun vaccin pas 4 dagen na hun hoogrisicocontact krijgen.

Epidemiologische situatie en situatie van de vaccinaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Epidemiologische situatie
De incidentie (d.w.z. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners op 14 dagen) daalt: het aantal staat nu op 5.425
op 04/02, tegenover 5.667 op 28/01.
De positiviteitsratio (of het aantal positieve testen in verhouding tot alle testen) daalt tot 41,6% op 04/02, tegenover
45,7% op 28/01.
De R-waarde (of het aantal besmettingen veroorzaakt door één zieke) zakt tot onder de drempel van 1 met 0,79
op 04/02.
Opnames in ziekenhuizen en op intensieve zorgen
Het aantal hospitalisaties stijgt lichtjes. Op 03/02 waren er in het Brussels Gewest 696 personen opgenomen in het
ziekenhuis, tegenover 687 op 28/01. Het aantal personen op de afdeling intensieve zorgen in de Brusselse
ziekenhuizen stijgt: het gaat om 91 op 03/02, tegenover 81 op 28/01.
We betreuren deze week het overlijden van 28 personen aan Covid-19 in het Brusselse Gewest.

Situatie van de vaccinaties op 03/02

Volledige vaccinatie en het naleven van de hygiëne- en beschermingsmaatregelen zijn
essentieel als bescherming tegen ernstige vormen van Covid-19 en meer virulente
virusvarianten.

Ga voor meer informatie over de Covid-19-aanpak in Brussel naar coronavirus.brussels. Volg ook ons nieuws op
Facebook, Twitter en Instagram.

