18 maart 2020

Betreft: Hulpvragen rond maatregelen coronavirus
Beste inwoner
De Nationale Veiligheidsraad besliste op 17 maart 2020 om de bestaande maatregelen in
de strijd tegen het coronavirus uit te breiden. De nieuwe maatregelen blijven ten minste
tot en met 5 april 2020 van kracht.
Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven
belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Toch zijn er verdere inspanningen
nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo moet iedereen zoveel
mogelijk binnen blijven om contact met externen te beperken tot een minimum.
U kan uw huis wel verlaten voor volgende zaken: gaan werken - voedingswinkel - dokter apotheek - postkantoor - bankautomaat – benzinestation.
Vooral kwetsbare doelgroepen wordt afgeraden om hun huis te verlaten.
Daarom start het gemeentebestuur met een hulpplatform waarop inwoners zich kunnen
registreren als ze hulp nodig hebben met boodschappen doen, afhalen van medicatie bij
de apotheek, de hond uitlaten, …
Andere inwoners kunnen zich dan registreren als vrijwilliger om u te helpen bij deze taken.
Wij verzamelen en bekijken alle vragen en contacteren u wanneer we een geschikte
vrijwilliger gevonden hebben. We behandelen alle vragen strikt vertrouwelijk.
Registreren voor hulp kan:
• telefonisch via het nummer 056 68 81 14.
• via e-mail naar gemeente@wortegem-petegem.be
• via www.wortegem-petegem.be/coronavirus/hulpvragen
Voor meer informatie over dit hulpplatform kan u ons steeds telefonisch bereiken tijdens
de openingsuren (maandag tot vrijdag van 8u30 – 12u en donderdagnamiddag van 13u –
18u30) via het nummer 056 68 81 14.
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Voor de volledigheid geven we u nog een overzicht van de belangrijkste maatregelen
mee:
•

Contact tussen verschillende generaties wordt afgeraden.

•

Niet-essentiële winkels blijven gesloten. Uitzondering hierop zijn krantenwinkels,
kappers (1 klant per kapper per salon tijdens de week, niet in het weekend) en
nachtwinkels (open tot 22u). Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren.

•

Restaurants, bistro’s, frituren, … moeten sluiten, maar mogen wel
afhaalmogelijkheden of thuisleveringen aanbieden.

•

De toegang tot supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen
die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Maximaal 1 persoon per 10m²
en maximum 30 minuten per klant. Was thuis onmiddellijk uw handen.

•

Probeer zoveel mogelijk elektronisch te betalen.

•

Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan
worden gegarandeerd.

•

Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

•

De gemeentelijke diensten en het OCMW werken enkel voor noodzakelijke,
dringende zaken op afspraak. We blijven telefonisch bereikbaar.

•

Het recyclagepark is gesloten.

•

Het wijkcommissariaat is gesloten maar blijft telefonisch bereikbaar.

Voor meer informatie rond het coronavirus, kan u ook bellen naar het gratis nummer
0800 14 689.
We hopen op ieders begrip en medewerking om de uitbraak van het coronavirus tot een
minimum te kunnen beperken.
Hoogachtend

De Algemeen Directeur,

De Burgemeester,

An Buysschaert.

Luc Vander Meeren.

