
HOU JE AAN ALLE MAATREGELEN!

Beste inwoner,

Sinds een tweetal weken zijn er verstrengde maatregelen van kracht in ons land. Dit zijn 
uitzonderlijke maatregelen waarmee we de verdere verspreiding van het coronavirus willen 
afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving willen beschermen. 

Als gemeentebestuur volgen we de maatregelen op de voet en proberen we deze telkens zo 
duidelijk en snel mogelijk te communiceren naar onze inwoners. Niet alle inwoners beschik-
ken echter over digitale communicatiekanalen, daarom dat we via deze brief alle inwoners 
hopen te bereiken. 

 
 
 

 

HULP NODIG VOOR JE BOODSCHAPPEN?
Heb je hulp nodig om boodschappen te doen, medicatie te halen bij de 
apotheker, …? Neem dan contact op met ‘De Pinte Helpt’.

Het burgerinitiatief ‘De Pinte Helpt’ heeft intussen al meer dan 120 vrijwil-
ligers verzameld, zij staan klaar om personen die daar nood aan hebben 
te helpen! Meer info vind je ook op de achterzijde.

0467 03 55 72

www.depinte-helpt.be

Mag ik gaan wandelen?

Ja! Je mag gaan wandelen, fietsen of 
lopen, maar alleen met je gezin of 
vergezeld van één vaste vriend(in). Blijf 
steeds in de nabijheid van je woning. 
Hou altijd voldoende afstand (1,5m), ook 
als je in openlucht bent!

Mag ik mijn huis verlaten?

Ja! Maar enkel voor noodzakelijke            
verplaatsingen, zoals naar je werk of 
naar de winkel voor voeding of medicij-
nen. Ook als je de benen wil strekken, 
mag je even naar buiten, maar blijf dan 
steeds in de nabijheid van je woning.

De politie houdt een oogje in het zeil 
en heeft de afgelopen dagen al verschillen-
de PV’s opgemaakt. De maatregelen 
worden strikt geïnterpreteerd!

Veel mensen houden zich aan alle maatre-
gelen, dat appreciëren wij enorm! Want 
zo redden we levens! Laten we samen 
Corona stoppen! We rekenen op jullie!

UPDATE - CORONA

WAS REGELMATIG JE HANDEN

BEPERK FYSIEKE CONTACTEN

ZIEK? BLIJF THUIS!

VERMIJD MIX VAN LEEFTIJDEN

HOU AFSTAND (1,5 m) VAN ELKAAR

GEEN ONNODIGE RITTEN

Let op! Bedankt voor je inzet!



Om alle hulp vlot en veilig te laten verlopen 
werkt ‘De Pinte Helpt’ samen met het gemeente-
bestuur. Samen hebben we een vlotte werkwijze 
uitgewerkt om boodschappen aan huis te lever-
en. 

Heb je hulp nodig voor je  boodschappen? De 
Pinte Helpt helpt je graag verder!

Bel of surf naar
0467 03 55 72
www.depinte-helpt.be

Geef je boodschappenlijstje 
door

De vrijwilliger gaat voor jou 
naar de winkel...

...en levert daarna 
bij jou thuis! 

Binnen de week krijg je een 
factuur van de gemeente.

voor een luisterend oor

0800 14 689
www.info-coronavirus.be

TELE-ONTHAAL
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www.tele-onthaal.be

voor algemene vragen
INFOLIJN FOD GEZONDHEID

DE PINTE HELPT 
HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

OPVANG TIJDENS PAASVAKANTIE

Tijdens de paasvakantie gaat speelpleinwerking 
Amigos niet door, ook alle kampen zijn afgelast. 

De gemeente zorgt voor de organisatie van 
alternatieve opvang. Vanaf maandag vindt u 
hierover alle info op de website van de 
gemeente.

DIENSTVERLENING

Alle gemeentelijke gebouwen zijn gesloten, 
maar de gemeente- en OCMW-diensten en 
het sociaal huis blijven paraat! Bellen of 
mailen met al je vragen kan steeds naar:

09 280 80 80
communicatie@depinte.be

Deze contactgegevens vervangen de infolijn 09 280 98 58

OPHALING HUISVUIL

De afvalophaling aan huis (zowel restafval 
als PMD/papier/GFT) blijft doorgaan! Je zet 
best de avond voordien je afval reeds 
buiten!

Ook de glascontainers mogen gebruikt 
worden. Het recyclagepark blijft tot nader 
order gesloten.

Je hoeft niet direct te betalen! 
Zo blijft alles veilig!

BIBLIOTHEEK BLIJFT OPEN

De bibliotheek blijft open, maar de             
dienstverlening is aangepast. Leden van de 
bibliotheek kunnen boeken aanvragen en 
kunnen deze de werkdag nadien afhalen in 
de inkomhal van de bibliotheek.

www.depinte.be/aanvraagbib

AFVALOPHALING GAAT DOOR

WIST JE DAT ...

... je op 31/3 en 6/4 bloed kan komen geven 
in het OCP (van 17u30 tot 19u). Een warme 
oproep, want de vraag is immens groot! 
... de bewoners van WZC Scheldevelde kunnen 
skypen met hun familie? Een leuke afwisseling, 
want familie & externen mogen er niet binnen.
... je op www.depinte.be/wordnietzotinjekot 
leuke tips kan terugvinden om de dag door te 
komen! Voor elke leeftijd wat wils! 

www.depinte.be/stopcorona

Alle gemeentelijke info via

voor jongeren
AWEL
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www.awel.be
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