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Mogelijke wijzigingen na 4 januari zijn niet opgenomen in deze brief

Beste Roeselarenaar,
Wij wensen jou en je naasten graag een gelukkig en gezond 2021! Bedankt om vol te houden in deze bijzondere
tijden. We zien allemaal hoopvol uit naar een jaar met beterschap en vertrouwen waarin we samen onze rug
kunnen rechten.

Nationale vaccinatiecampagne
Wat zeker hoopvol is, is de opstart van de nationale vaccinatiecampagne tegen het virus. Deze ging op
maandag 28 december van start en gebeurt in verschillende fases. De Vlaamse overheid neemt hierin de leiding
en informeerde de lokale besturen de voorbije dagen rond de vaccinatiestrategie.
Met deze brief willen wij jou graag informeren met de laatste stand van zaken.
De vaccins die werden goedgekeurd zijn volop in productie, en worden daarom door de bovenlokale overheid
gespreid ter beschikking gesteld, die een verdelingsregeling opstelde. Om geen kostbare tijd te verliezen wordt er
in verschillende fases gewerkt. De eerste fase werd ondertussen opgestart. De andere zullen volgen op basis van
de beschikbaarheid van de vaccins.

Fase 1A: woonzorgcentra en zorgpersoneel (van januari tot vermoedelijk eind maart/half april 2021)
Eerst (in januari en februari), komen de bewoners en het personeel van woonzorgcentra aan de beurt.
Nadien volgen de andere collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers. Vervolgens is het aan de
zorgmedewerkers van de ziekenhuizen en de eerstelijnsgezondheidszorg. Daarna volgt de vaccinatie
van het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de zorginstellingen. De organisatie van deze
vaccineringen gebeurt via de zorg en de woonzorgcentra zelf.

Fase 1B: 65-plussers, risicopatiënten tussen 45 en 65 jaar en essentiële beroepen (vermoedelijk
vanaf eind april 2021)
Eerst komen alle 65-plussers aan de beurt. Daarop volgen de 45- tot 65-jarigen met onderliggende
gezondheidsproblemen. Ook mensen met essentiële beroepen kunnen in die periode gevaccineerd
worden. De juiste afbakening van voormelde groepen is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Ook
de stad wacht hier op meer informatie. Het toedienen van de vaccins in fase 1B zal gebeuren via lokale
vaccinatiecentra.

Fase 2: de rest van de bevolking (vermoedelijk vanaf half juli 2021)
Op het moment dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn, start een grote vaccinatiecampagne voor het
brede publiek. Eerst komen risicopatiënten aan de beurt (die niet onder fase 1B vielen), daarna de rest van de
volwassen bevolking. Deze vaccinaties zullen georganiseerd worden in lokale vaccinatiecentra.

De vermoedelijke periode waarin er gevaccineerd zal worden, wordt bepaald op basis van informatie
die dagelijks geactualiseerd wordt.
Lees alsjeblieft verder op de achterkant van deze brief.

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Meer informatie over
COVID-19-VACCINATIE op
www.laatjevaccineren.be

Vaccinatie in Roeselare
We gaan er van uit dat er ook in Roeselare op een centrale locatie een vaccinatiecentrum zal mogen worden
opgericht. Stad Roeselare bereidt deze logistieke en infrastructurele organisatie volop voor. Zodra er meer
duidelijkheid is over waar en wanneer de inwoners #VANRSL terecht kunnen om zich te laten vaccineren, zal je
hierover geïnformeerd worden.

Informatie over het vaccin
De doelstelling is om minimum 70% van de Belgische bevolking te vaccineren. Je laten vaccineren is vrijwillig,
maar sterk aangeraden. Het vaccin is bovendien gratis. Wil je graag meer informatie lezen over het belang en de
werking van het vaccin, dan kan je terecht op de website www.laatjevaccineren.be.
Het is duidelijk dat de komst van de vaccins ons een positief vooruitzicht geeft op de toekomst. Toch kunnen we
niet genoeg herhalen hoe belangrijk het is om de coronaregels te blijven volgen. Hoe beter we allemaal samen
de maatregelen volgen, hoe sneller we onze normale bezigheden, werk en vrije tijd terug kunnen opnemen.
Daarom vragen we alle maatregelen te blijven respecteren.

Kerstvakantie in het buitenland?
Verbleef jij tijdens de kerstvakantie langer dan 48 u. in het buitenland? Dan is het heel erg belangrijk om de
maatregelen met betrekking tot de terugkeer strikt op te volgen.
Die starten met het tijdig invullen van een Passenger Location Form. Bij terugkeer uit een rode zone moet je
verplicht in quarantaine gaan en een test laten afnemen op dag 1 en dag 7.
Informeer jou zeer goed via www.diplomatie.belgium.be/nl en volg alle opgelegde maatregelen zeer strikt op.
Je zorgt daardoor niet alleen voor jezelf en jouw naasten, maar ook voor alle Roeselarenaars.
We danken je om de maatregelen strikt op te volgen.
Heb je als inwoner van Roeselare vragen over corona? Voel je je angstig en wordt het je allemaal wat teveel?
Je kan nog steeds terecht op het gratis nummer 1788. Alle hulp- en zorgvragen worden in vertrouwen
behandeld. Het callcenter is bereikbaar op weekdagen van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 17 u., ook op
zaterdag van 8.30 u. tot 12 u.

Wil je zelf iets doen om anderen te helpen?
Neem zeker een kijkje op de website www.roeselare.be/roeselarehelpt of bel 1788 om te weten komen hoe jij
kan helpen!

Met vriendelijke groeten,

Geert Sintobin							Kris Declercq
Algemeen directeur						Burgemeester

Hou afstand

Draag steeds je
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