Opening van een covid-testcentrum in Anderlecht
Om het aanbod van covid-19-testcentra in het Brussels gewest te vervolledigen,
huldigt de gemeente Anderlecht deze maandag een nieuw testcentrum in, dat in
vier weken tijd op vraag van de GGC werd opgericht.
Dit Anderlechtse testcentrum bevindt zich op parking Bizet, Félicien Ropsstraat 13.
Op een paar weken tijd heeft de gemeente een parking tot testcentrum
omgevormd. Dit testcentrum zal vier en een halve maand lang geopend zijn.
Het centrum heeft een maximumcapaciteit van 750 tot 1000 tests per dag, in functie
van de vraag, en is enkel toegankelijk op afspraak via de website www.testcovid.be.
De omkadering en de administratieve opvolging van het centrum zullen worden
verzekerd door de mobilisatie van vrijwilligers uit de gelederen van het
gemeentepersoneel. De patiënten worden aan de ingang verwelkomd door
gemeenschapswachten die zullen controleren of zij een afspraak en een medisch
voorschrift hebben. Na het administratieve onthaal worden de patiënten naar een
verpleegkundige geleid die de afname zal uitvoeren. Alles werd zo uitgedacht dat
de patiënten niet meer dan 15 minuten in het centrum moeten blijven. Het doel is
om het contact tussen mensen zoveel mogelijk te beperken en ook om een lange
wachttijd voor mensen die mogelijk ziek zijn te vermijden.
Het belangrijkste is dat patiënten in alle veiligheid getest kunnen worden, terwijl we
ook toezien op de veiligheid van onze medewerkers, die op hun beurt getest
worden.
“Ik

ben tevreden met de opening van dit testcentrum in Anderlecht, dat in één
maand tijd tot stand kwam dankzij de grote inzet van onze teams. We hopen een
vlotte dienstverlening te kunnen bieden om de ziekenhuizen en groepspraktijken te
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ontlasten en de bevolking in staat te stellen zich te laten testen, zonder wachttijd en
zonder stress", legt burgemeester van Anderlecht Fabrice Cumps uit.
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