SAMEN TEGEN
CORONA
Beste inwoners,
Ondanks de vele inspanningen die we de afgelopen maanden samen hebben geleverd, laait
het Corona-virus weer op. Hoewel we als gemeente voorlopig bespaard blijven van grote
heropflakkeringen, blijft het belangrijk om aandachtig te blijven en alle maatregelen goed op
te volgen!
Als gemeentebestuur volgen we de situatie continu op. Via deze brief brengen we je graag op
de hoogte van de laatste beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en de impact ervan
op onze gemeente.
De uitdaging blijft groot, maar als we samen volhouden, kunnen we ons hopelijk wapenen
tegen een verdere uitbraak van het virus en de start van de scholen garanderen.
Dank voor jullie medewerking!

MONDMASKERSPLICHT
Mondmaskers zijn verplicht te dragen door iedereen ouder dan 12 jaar in
winkels, cafés, restaurants en in overheidsgebouwen (gemeentehuis, OCP,
sociaal huis, OCMW, ...)
Ook in het recyclagepark, op speelterreinen en op het skatepark is het dragen
van een mondmasker verplicht (voor iedereen ouder dan 12 jaar).
Verdere verplichtingen worden in onze gemeente nog niet opgelegd. We vragen met
aandrang om een mondmasker te dragen wanneer je merkt dat de afstand van 1,5 meter
niet mogelijk of haalbaar is (bv. als je buiten staat aan te schuiven bij een winkel). Je neemt
dus best steeds een mondmasker mee als je je huis verlaat.

SOCIALE CONTACTEN

Buiten de mensen met wie
je onder één dak leeft, mag
je je bubbel nog uitbreiden
met 5 (altijd dezelfde)
personen. Kinderen onder
de 12 jaar tellen niet mee.
Met deze (steeds dezelfde)
contacten mag je samen
(gaan) eten, een glas gaan
drinken of een barbecue
organiseren bij je thuis.

Je mag nog andere mensen
zien, maar enkel als het op
een veilige afstand gebeurt
(of als je een mondmasker
draagt als dit niet lukt) en
de groep niet groter wordt
dan 10 personen.

Winkelen doe je steeds
alleen (tenzij je vergezeld
bent van een minderjarige
of je een hulpbehoevende
helpt). Je mag ook niet
langer dan 30 minuten in de
winkel zijn.

Met deze mensen
gaan wandelen of
naar een museum
een (bij voorkeur
activiteit doen.

Telewerk wordt sterk aanbevolen. Kom je toch in contact met anderen op je
werk, hou dan steeds
voldoende afstand!

kan je
fietsen,
gaan of
buiten)

DE POLITIE ZAL STRENG TOEZIEN OP DE NALEVING

GEMEENTELIJKE
DIENSTVERLENING

DE PINTE HELPT
BLIJFT ACTIEF!

Bibliotheek
De bibliotheek blijft open voor het publiek! Bij
bezoek gelden de mondmaskerplicht en de richtlijnen voor het winkelen (zie voorzijde).

De vrijwilligers van De Pinte Helpt blijven ook
tijdens de zomerperiode actief om via de
boodschappendienst de nodige ondersteuning te bieden. Je kan ze steeds contacteren
via

Ook de boekenafhaaldienst blijft werken. Dit
wordt in de loop van augustus geëvalueerd en
mogelijk aangepast. Raadpleeg daarom voor
actuele info www.depinte.be/bibnieuws.
Recyclagepark
Het afsprakensysteem van het recyclagepark
blijft verder behouden. Alle afvalstromen worden
ingezameld, vanaf 3 augustus ook asbest. Een
afspraak maken kan je doen
- via www.depinte.be/reserveren of
- door te bellen naar 09 280 80 24 (9u-12u).
Gemeentelijke diensten
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 én met mondmasker!
Algemeen nummer
09 280 80 80
Woonzorgcentrum
Door de recente maatregelen hebben we de
bezoekregeling in ons woonzorgcentrum opnieuw
moeten beperken. Omdat we het sociaal contact
van onze bewoners met hun familie belangrijk
vinden, bieden we echter opnieuw tuin- en tentcontacten aan.

SOCIALE DIENST

0467 03 55 72
www.depinte-helpt.be

EVENEMENTEN
Ondanks het feit dat de Nationale Veiligheidsraad
nog steeds toelaat om evenementen te laten
doorgaan, geven we als gemeente enkel nog
toestemming als het evenement op een veilige
manier georganiseerd kan worden. Momenteel
worden daarom enkel evenementen buiten
toegelaten, waarbij alle afstandsregels nageleefd
worden, beschermingsmaatregelen getroffen
worden en de aanwezigen (liefst vooraf) worden
geregistreerd. De expliciete toelating van het
gemeentebestuur is vereist. Deze maand worden
er sowieso geen wijkfeesten toegelaten.

KOM JE UIT HET BUITENLAND?
Vergeet na een verblijf in het buitenland zeker
niet het “Public Health Passenger Locator Form”
in te vullen. Je vindt het terug op
www.depinte.be/buitenland

LOKALE MAATREGELEN?

Het coronavirus zorgt ervoor dat meer mensen in
moeilijkheden geraken. Heb je financiële
moeilijkheden? Heb je nood aan ondersteuning?
Heb je vragen? Onze sociale dienst staat klaar
om jou te helpen.
Je kan elke voormiddag bellen naar 09 280 72 99
of mailen naar info@sociaalhuisdepinte.be

Lokale besturen krijgen sinds de laatste veiligheidsraad de mogelijkheid om extra maatregelen
te nemen. Momenteel focussen we op een
correcte naleving van de federale maatregelen.
Uiteraard wordt de situatie nauw in de gaten
gehouden en zal er snel geschakeld worden
indien nodig.

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

