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Op basis van de epidemiologische beoordeling van 17 november heeft de provincie OostVlaanderen een alarmniveau 4, met een stijgende trend in de meeste indicatoren, zowel deze
gelinkt aan hospitalisaties als deze gelinkt aan het aantal gevallen. Op basis hiervan en verwijzend
naar het generieke advies van de RAG over het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST), alsook
het advies voor de Vlaamse Gemeenschap, adviseert de RAG het verplicht gebruik van het CST
voor de hele provincie, voor alle sectoren voorzien in het samenwerkingsakkoord.
De drempel voor het gebruik van een CST voor evenementen kan voor heel de provincie verlaagd
worden (toepassing voor een lager aantal deelnemers dan 100 personen binnen en 200 personen
buiten). Er wordt aanbevolen om binnen heel de provincie dezelfde drempels te gebruiken, dit
schept duidelijkheid voor de bevolking en geeft minder aanleiding tot verplaatsing van risico’s
tussen verschillende gemeenten. De epidemiologische situatie is bovendien ongunstig in alle
gemeenten in de provincie, zij het met kleine verschillen (variatie is ook afhankelijk van de
grootte van de populatie per gemeente). Zo is de mediane 14-daagse incidentie 1.139/100.000,
met waarden per gemeente gaande van minimum 743/100.000 tot maximum 1.807/100.000. De
positiveitsratio (PR) varieert tussen 9,6% en 18,2%, met een mediaan van 14,6%.
De RAG herhaalt hierbij 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. Er 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, vooral bij contact met mensen die het risico lopen op een ernstige
vorm van COVID-19 en in situaties waar het dragen van een masker mogelijk is (bv. in de
cultuursector).

