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Rapport - Raad van 17/01/2022

Voorstel van motie ingediend door mevrn. EL BAKRI en DHONT en dhr. BAUWENS, Gemeenteraadsleden.

Voorstel van motie van de fractie PTB*PVDA om het College te verzoeken een proefproject op te zetten voor preventief testen in het
lager en middelbaar onderwijs om de verspreiding van Covid te beperken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overwegende dat het grondgebied van de Stad Brussel meer dan 20.000 leerlingen telt in het basis- en secundair onderwijs;

Overwegende dat de vierde golf van de coronaviruspandemie ons hard heeft getroffen;

Overwegende dat de contactopsporing moest al eind oktober forfait moest geven wegens gebrek aan medewerkers;

Overwegende dat de gehele testcapaciteit verzadigd is en dat er geen extra middelen voorzien zijn;

Overwegende dat zelftesten voor 7 à 8 euro te koop zijn in apotheken en voor 3 à 4 euro in supermarkten. En dat deze kosten zwaar
wegen op het huishoudbudget drukken;

Overwegende dat, als het College zelf deze zelftesten via een openbare aanbesteding in grote hoeveelheden aankoopt, het deze tegen
een lagere prijs zou kunnen verkrijgen;

Overwegende dat de experts nochtans unisono zijn over het belang van zelftests. Inderdaad, sinds november omvat het advies van de
GEMS ook het breed promoten van zelftests als onderdeel van het "basispakket" aan maatregelen. Dat kan als de overheid die gratis
en eenvoudig ter beschikking stelt;

Overwegende dat gedurende de vierde golf we gezien hebben dat scholen een specifiek probleem vormen. Het virus verspreidt zich
nu vlot via de kinderen die niet gevaccineerd zijn en die bovendien ook niet of nauwelijks ziek worden. De vaccinatie van kinderen
er nu doorduwen gaat dat niet volledig verhelpen;

Overwegende de bezorgdheid van schooldirecties inzake de schoolhervatting (na de kerstvakantie) en de besmettelijkheid van de
Omicron-variant, die verantwoordelijk is voor 60% van de nieuwe infecties;

Overwegende dat in bepaalde delen van Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland, bijvoorbeeld, alle leerlingen en leerkrachten wekelijks
getest worden. Wekelijks spuwen de kinderen en leerkrachten in een potje of zuigen ze op een stokje om een staaltje af te nemen. De
stalen worden per klas samengevoegd zodat er een zeer groot aantal personen tegelijk onderzocht kunnen worden. In het
laboratorium worden deze gegroepeerde stalen aan een PCR-test onderworpen. Als het staal positief is, worden de kinderen apart
getest;

Overwegende dat alles in het werk moet worden gesteld om opnieuw een opstoot van broeihaarden in scholen te voorkomen, die zou
leiden tot sluitingen, quarantaines en een extra werklast voor de leerkrachten, die al meer dan 20 maanden te lijden hebben onder de
gevolgen van de crisis;

De Gemeenteraad roept het College op om een een proefproject van preventieve tests in de scholen van de Stad Brussel op te starten
:

- waaronder eenmaal per week speekseltesten in de basisonderwijsinstellingen
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- waaronder zelftests tweemaal per week in de basisscholen.

(get). Mathilde EL BAKRI, Riet DHONT, Bruno BAUWENS, Gemeenteraadsleden.
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