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Op basis van de epidemiologische beoordeling van 20 oktober 2021 (waar voor alle provincies in
Vlaanderen een globale stijging in de parameters gezien wordt) en verwijzend naar het generieke
advies van de RAG over het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), adviseert de RAG het verplicht
gebruik van het CST voor de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en WestVlaanderen (die een alarmniveau 2 hebben) voor evenementen. Voor Oost-Vlaanderen
(momenteel nog alarmniveau 1) moet het gebruik van het CST mogelijk gemaakt worden voor
evenementen op basis van een keuze van de organisatoren, en in functie van de woonplaats van
het doelpubliek. Voor alle provincies is de RAG van mening dat het gebruik van CST verplicht
moet zijn voor dancings en discotheken.
Op basis van de huidige trends wordt verwacht dat de alarmniveaus verder zullen evolueren naar
een hoger niveau. Als in de periode waarop het decreet betrekking heeft (tot 31 december 2021)
een provincie naar alarmniveau 3 of hoger gaat, wordt het CST in de betreffende provincie(s) ook
aanbevolen voor de andere sectoren voorzien in het samenwerkingsakkoord (inclusief de
voorzieningen voor residentiële opvang van kwetsbare personen). Er wordt hierbij opgemerkt
dat het gebruik van een CST in een populatie met een hoge vaccinatiegraad, zoals in Vlaanderen,
mogelijk minder impact zal hebben, omdat een groot deel van de bevolking nu ook al voldoet
aan de voorwaarde voor het CST (volledige vaccinatie). Het invoeren van een CST kan dan ook
geen alleenstaande maatregel zijn om de virus circulatie opnieuw onder controle te brengen.
Vooral bij contact met mensen die het risico lopen op een ernstige vorm van COVID-19 moet
verder ook overwogen worden om zelfs in geval van gebruik van een CST, de standaard
barrièremaatregelen zoals afstand en/of dragen van mondmaskers te behouden.

