Beste zorgraad,
Hieronder een update mbt het beschermingsmateriaal, nodig in de strijd tegen het corona-virus.
Gelieve dit verder door te sturen naar uw achterban!

Update mbt de mondmaskers
Dit weekend en vandaag zijn er mondmaskers geleverd in Peutie die op volgende wijze verdeeld
zullen worden.
De levering van mondmaskers vanuit de FOD Volksgezondheid (Federaal) werd dit weekend reeds
verdeeld naar:
1. de ziekenhuizen
2. het pretriagecentrum van de huisartsen
De levering van chirurgische mondmaskers vanuit het Agentschap Zorg en
Gezondheid (Vlaanderen) wordt vandaag en morgen verdeeld naar:
1. de woonzorgcentra
2. thuiszorg
3. gezinszorg
4. VAPH
De verdeling naar de woonzorgcentra, VAPH en diensten gezinszorg wordt opgenomen door de
Gentse brandweer. De Gentse brandweer haalt vandaag de levering op en zal dit herverdelen op
basis van wat hen vanuit het bovenlokale niveau wordt opgedragen. Zij krijgen op het laatste
moment een lijst met adressen door en zullen dan zo snel mogelijk instaan voor de verdeling ervan.
Volgens het Agentschap zouden grote diensten mbt gezinszorg en het Wit-Gele Kruis zelf hun
materiaal ophalen.
Voor de zelfstandige thuisverpleegkundigen zal het Nederlandstalig Platform voor
Thuisverpleegkundigen (NPTV) mondmaskers ophalen en deze verdelen. Klik hier voor meer info.
Vanuit de Eerstelijnszone Gent zullen wij het NPTV contacteren om te bekijken of we dit
gecoördineerd vanuit de Eerstelijnszone kunnen verdelen naar de thuisverpleegkundigen die niet
aangesloten zijn bij de vernoemde groepen op hun website.
Er zijn dus mondmaskers op komst! En deze week zouden er nog mondmaskers toe moeten komen in
België die terug herverdeeld zullen worden.
Aangezien echter verschillende zelfstandige zorgverstrekkers nog steeds niet bevoorraad worden,
blijven we op de Huisartsenwachtpost Gentbrugge en op de Vliegtuiglaan op basis van donaties
dagelijks bekijken wat er binnenkomt om dit te herverdelen op basis van de actuele noden. Deze
noden kan je nog steeds doorgeven via dit formulier.

Update mbt alcoholgel
Uit onze bevraging zien we dat er een grote nood is bij vele eerstelijnszorgverstrekkers aan
alcoholgel en dat er momenteel ook woekerprijzen worden gevraagd voor de aankoop ervan.
Er is een receptuur doorgestuurd om zelf alcoholgel te maken.
Wij hebben de vraag gesteld aan de gemeentelijke veiligheidscel (noodplanning) om voor de
eerstelijnszorgverstrekkers een bestelling te plaatsen voor alcoholgel. In eerste instantie zal er
gekeken worden of er nog overschotten van een geplaatste bestelling mee herverdeeld kunnen
worden, alsook of de brandweer die zelf ook alcoholgel zal maken, ook een deel kan leveren aan de
Eerstelijnszone. Die vraag wordt vanavond op de veiligheidscel nog eens meegenomen en besproken.
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