SAMEN TEGEN
CORONA
Beste inwoner,
De corona-maatregelen blijven ook de hele paasvakantie van kracht, en zullen nadien eventueel verlengd worden tot begin mei. Het blijft belangrijk dat we ons samen houden aan alle
maatregelen! Enkel op die manier kunnen we dit virus samen overwinnen!
We proberen vanuit de gemeente onze inwoners op een snelle en duidelijke manier alle informatie te geven. Dit doen we via onze digitale communicatiekanalen en de gemeentelijke
infoborden, maar ook via deze brief geven we u graag een update.

RECYCLAGEPARK OPNIEUW OPEN - WEL EERST RESERVEREN!
Vanaf dinsdag 7 april 2020 gaat het recycylagepark terug open, hiervoor gelden wel specifieke
richtlijnen. Om alles gestructureerd te laten verlopen dien je vooraf te reserveren. Dit kan via:

van maandag tot en met zaterdag
van 8u30 tot 17u30

Enkele specifieke maatregelen:
We aanvaarden momenteel enkel groenafval (enkel van particulieren).
Kom alleen naar het recyclagepark en volg de instructies van de parkwachters.
Hou in alle omstandigheden voldoende afstand (minimum 1,5 meter).
Zorg dat er voldoende saldo op uw rekening staat.
De parkwachter zal aan de ingang staan om de zuil te bedienen.
U dient enkel zelf uw identiteitskaart in te brengen.
Ga niet naar het recyclagepark als u geen reservering heeft gemaakt!
Ook de politie zal een oogje in het zeil houden.
Elke donderdag zetten we de reservaties voor de week nadien open en bekijken we of we het
park openstellen voor alle afvalfracties. Info via www.depinte.be/inforecyclagepark.

HOU JE AAN ALLE MAATREGELEN!
WAS REGELMATIG JE HANDEN

VERMIJD MIX VAN LEEFTIJDEN

BEPERK FYSIEKE CONTACTEN

HOU AFSTAND

ZIEK? BLIJF THUIS!

GEEN ONNODIGE RITTEN

(1,5 m)

VAN ELKAAR

Dank jullie wel ... aan alle medewerkers uit de
zorgsector, aan alle mensen die voor ons zorgen,
aan alle vrijwilligers, ... en aan alle inwoners die
zich aan alle maatregelen houden!
Dank jullie wel!

DRAAG ZORG VOOR JEZELF
DRAAG ZORG VOOR ELKAAR
Dit is een moeilijke periode voor iedereen:
een kind dat niet naar school kan, grootouders
die hun kleinkinderen niet kunnen zien, singles
die alleen wonen, gezinnen die samenwonen en
soms gek worden van elkaar … De maatregelen
opvolgen, betekent zorg dragen voor jezelf en
voor anderen. We weten dat dit niet altijd
gemakkelijk is, daarom geven we graag enkele
tips.
Zorg voor rust en routine:
• Volg enkel betrouwbaar nieuws.
• Erken je gevoelens en praat erover met
iemand die je vertrouwt.
• Zoek nieuwe manieren om te ontspannen.
• Bouw routine in. Elke dag enkele vaste
gewoontes zorgen voor rustpunten.
• Beweeg voldoende, doe dit met je gezin of één
vaste vriend(in), blijf steeds in de nabijheid
van je woning.
Zorg voor elkaar:
• Hou contact met familie via telefoon, videogesprekken en sociale media. Of schrijf een
brief.
• Wees extra zorgzaam voor kwetsbare mensen
en bied hen een luisterend oor of hulp.
Heb je nog vragen?

INFOLIJN FOD GEZONDHEID
voor algemene vragen

0800 14 689
www.info-coronavirus.be
TELE-ONTHAAL

voor een luisterend oor
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www.tele-onthaal.be

HULP NODIG?
Al heel wat Pintenaars maken gebruik van
de boodschappendienst van De Pinte Helpt!
Deze vrijwilligers gaan graag voor u naar
de winkel of de apotheek.
“Ik voel mij veiliger als ik zelf niet meer
naar de winkel hoef. Je weet maar nooit op
mijn leeftijd. Dankzij De Pinte Helpt heb ik
nu toch verse groenten in huis.”
Denise, 73 jaar
“Ik ben slecht te been. Vroeger kwam mijn
zoon nog af en toe langs, maar die mag
niet meer. Gelukkig is er De Pinte Helpt.”
Marc, 81 jaar

www.depinte-helpt.be
0467 03 55 72
#TEAM9840 WERKT
Merkten jullie al dat de medewerkers van
het lokaal bestuur nog aan het werk zijn?
Onze personeelsleden slagen er ook in deze
bizarre tijd in om zowel voor als achter de
schermen de dienstverlening voor jou
verder te zetten. Uiteraard houden we hierbij rekening met alle maatregelen en social
distance regels. Een dikke pluim voor
onze medewerkers!

INLEVERBUS BIB OPNIEUW ACTIEF
Vanaf 11 april is de inleverbus tijdens het
weekend geopend (zonder scanning).
Materialen terugbrengen kan, maar alles
blijft verlengd tot na sluitingsperiode.
Boeken aanvragen kan nog steeds via onze
website www.depinte.be/aanvraagbib.

AWEL

ZWERFVUIL OPHALEN?
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www.awel.be

Het Lokaal bestuur De Pinte biedt gratis
zwerfvuilmateriaal aan voor wie tijdens zijn
wandeling zwerfvuil wil ophalen. Surf snel
naar www.depinte.be/zwerfvuil.

voor jongeren

WORD NIET ZOT IN JE KOT
Alle gemeentelijke info via

www.depinte.be/stopcorona

Op www.depinte.be/wordnietzotinjekot vind
je elke donderdag nieuwe tips om de week
door te komen! Voor elke leeftijd wat wils!

