
 

 
 

 

RMG nota m.b.t. dringend gevraagd advies RMG voor de COFECO meeting van 24/01/2021, 
naar aanleiding van de toename van cluster uitbraken en circulatie van varianten  
 

24/01/2021 
 

1. De protocollen van de RAG blijven geldig. Dit betekent dat in de lagere scholen contact tracing 
en testing dient te gebeuren zoals voorgeschreven. Indien de contact tracing capaciteit niet 
voldoende is, of indien de klasindeling/activiteit niet toelaat om de hoog-risicocontacten te 
onderscheiden van laag-risicocontacten, worden alle contacten in de groep rond het indexgeval 
in de lagere school als hoog risico beschouwt. Dit omvat dus de klas maar ook de naschoolse 
opvang of andere activiteiten in groep op school.  

2. Uitbraken in scholen worden benaderd zoals de huidige protocollen. Dit betekent een risico 
analyse onder de verantwoordelijkheid van regionale gezondheidsinspecties waarbij de 
gezondheidsinspecteur een advies uitbrengt over de maatregelen die genomen dienen te 
worden.  

3. Recreatieve, indoor buitenschoolse activiteiten voor < 12 jarigen worden stopgezet tot 
01/03/2021.  

4. Internationale sportevenementen worden stopgezet tot 01/03/2021.  
5. Het uitbreiden van maatregelen die nu bestaan voor het Verenigd Koninkrijk, Zuid Afrika en Zuid 

Amerika naar alle landen om reizen en de invoer van varianten maximaal te beperken tot 
01/03/2021.  

6. Dinsdag 26/01/2021 zal de RAG de bestaande protocollen, inclusief test strategie in scholen, 
updaten indien nodig om een weloverwogen, coherente en globale aanpak te verzekeren. Er zal 
rekening gehouden worden met de feedback van het terrein. Dit zal tevens in de mate van het 
mogelijke criteria omvatten waarop beslissingen aangaande het sluiten van klassen of scholen 
gebaseerd kunnen worden.   

7. Er is een real-time follow up van clusters en outbreaks nodig om een gepaste en coherentie 
aanpak te vrijwaren.  

8. Het document aangaande het proces voor het detecteren van signaal en beheren van clusters of 
heropflakkeringen van nieuwe COVID-19 gevallen bij de bevolking – deel gezondheid (versie 
20/07/2020), zal herzien worden waar nodig.  

 
De RMG wenst COFECO en de lokale besturen te herinneren aan de bestaande procedures voor 
clustermanagement binnen instellingen en het belang van een strikte toepassing daarvan met de nadruk 
op het belang van het naleven van de quarantaine als hoeksteen voor de inperking van clusters en de 
epidemie.   
 


