SAMEN TEGEN
CORONA
Beste inwoner,
De Nationale Veiligheidsraad heeft nieuwe richtlijnen vastgelegd om de exit-stratagie uit de
coronacrisis te bepalen. Deze maatregelen geven hoop en perspectief! Vanaf 4 mei gaat de
eerste fase in, we gaan stap voor stap richting het nieuwe normaal. Bedrijven, handelszaken
en scholen openen geleidelijk aan. Kansen op ontmoeting en ontspanning nemen toe. Op
naar betere tijden!
Hou vol #team9840! We slaan er ons samen door!

VOLGENDE MAATREGELEN BLIJVEN VAN KRACHT
WAS REGELMATIG JE HANDEN
BEPERK FYSIEKE CONTACTEN
ZIEK? BLIJF THUIS!
VERMIJD MIX VAN LEEFTIJDEN
HOU AFSTAND

(1,5 m)

MONDMASKER DRAGEN
Ben je op een openbare plaats? Neem je
het openbaar vervoer?
Bedek je neus en mond dan met een
mondmasker of een alternatief (bv.
sjaal).

VAN ELKAAR

DE PINTE HELPT ZORGT VOOR JE BOODSCHAPPEN!
De Pinte Helpt blijft actief om via de boodschappendienst de nodige ondersteuning te bieden en
op een veilige manier te helpen!
De kwetsbare doelgroep (o.a. 65-plussers en
personen met onderliggende aandoeningen)
wordt nog steeds aangeraden om thuis te
blijven.

0467 03 55 72
www.depinte-helpt.be

EEN MONDMASKER VOOR ELKE PINTENAAR
Het lokaal bestuur zal elke inwoner (boven de 12 jaar) een herbruikbaar
mondmasker bezorgen. Deze werden besteld bij Think Pink, die een deel
van de opbrengst zal gebruiken in haar strijd tegen (borst)kanker. Ook de
federale overheid zal een mondmasker en twee filters voorzien.
De concrete timing voor de verdeling van de filters en de mondmaskers
vind je terug op www.depinte.be/mondmaskers.
Ondertussen is ook het Mondmasker Ateljee van De Pinte Helpt bezig met
mondmaskers te maken. Deze mondmaskers worden verdeeld onder
specifieke doelgroepen (zie ommezijde).

MONDMASKERS
VOOR WIE EN HOE BESTELLEN?

GEMEENTELIJKE
DIENSTVERLENING

Elke Pintenaar (boven de 12 jaar) zal tegen ten
laatste half mei een gratis herbruikbaar mondmasker ontvangen. Hiervoor bestelde het
gemeentebestuur 10.000 mondmaskers bij
ThinkPink.

Onze dienstverlening blijft zoals voorheen
bereikbaar, via e-mail en telefoon. Waar
nodig kunt u ook terecht in onze
gemeentelijke gebouwen, maar enkel na
afspraak. Een overzicht van alle diensten
vindt u terug op www.depinte.be.

Als je op korte termijn (tot +/- 15 mei) geen
mondmasker nodig hebt, gelieve wat geduld te
hebben. Je zal je mondmasker in je brievenbus
ontvangen.
Voor sommige inwoners is een mondmasker
dringender nodig. Als je bv. vanaf 4 mei het
openbaar vervoer gebruikt of je een specifieke
nood hebt, kan je nu reeds een masker bestellen
via
www.depinte.be/bestelmondmaskers
Het Mondmasker Ateljee van De Pinte Helpt vzw
is momenteel met man en macht bezig met het
maken van mondmaskers voor specifieke doelgroepen (bv. Home Thaleia, kinderverzorgers,
...), maar zullen ook voor deze groep inwoners
trachten een mondmasker te voorzien.

! OPGELET !
Een mondmasker beschermt anderen, niet
jezelf! Het is niet omdat je een mondmasker op
hebt dat je plotseling veilig bent. Hou afstand,
was je handen en blijf zoveel mogelijk in je kot!

Algemeen nummer
09 280 80 80

RECYCLAGEPARK EN OPHALING
- De textielcontainers komen terug, dus
textielinzameling is weer mogelijk.
- De KGA-inzameling start terug in het
weekend van 8 en 9 mei.
- Oude elektrische toestellen worden
opnieuw ingezameld.
- Reserveren voor het recyclagepark kan
steeds via 09 280 80 24 (enkel op weekdagen) of via de website

www.depinte.be/reserveren

KAMPEN EN SPEELPLEIN
Omwille van de corona-maatregelen zal het
pas begin juni duidelijk zijn op welke
manier en/of de speelpleinwerking en
kampen zullen kunnen plaatsvinden tijdens
de zomervakantie. Wij houden u op de
hoogte via www.depinte.be/stopcorona.

OVERZICHT TIMING EXIT-STRATEGIE
Vanaf 4 mei

Vanaf 18 mei

- Mondneusbescherming is verplicht in openbaar
vervoer (indien +12 jaar)
- Wandelingen of sporten zonder contact in
openlucht kan met max. 2 andere personen
- Bedrijven openen maar telewerk blijft de norm.

- Zeer geleidelijke en gerichte heropening
van scholen (testdag op 15 mei). Alle info
via de scholen.
- Verdere verduidelijking over heropstart
kappers, privé-bijeenkomsten thuis, ...
volgt.

Vanaf 11 mei
- Alle handelszaken mogen opnieuw openen,
maar onder strikte voorwaarden.

Alle gemeentelijke info via www.depinte.be/stopcorona
INFOLIJN
voor algemene vragen
0800 14 689
www.info-coronavirus.be

TELE-ONTHAAL
voor een luisterend oor
106
www.tele-onthaal.be

AWEL
voor jongeren
102
www.awel.be

