Beste inwoners,
We leven intussen reeds enkele maanden met het Corona-virus. De afgelopen maanden
hebben we samen heel wat inspanningen geleverd om het virus te bestrijden. Helaas blijft
het aantal besmettingen en overlijdens stijgen. Ook in onze gemeente kennen we, net
zoals in vele andere gemeenten, besmettingen.
Vrijdag 16 oktober 2020 werd door het Overlegcomité duidelijk gemaakt dat de situatie
ernstig is. We volgen de situatie continu op, via deze brief willen we je graag op de hoogte
brengen van de meest recente maatregelen en hoe zich dit vertaalt naar onze gemeente.
Alleen samen kunnen we het Corona-virus bestrijden! Ieders inzet blijft noodzakelijk.
Bedankt voor jullie inspanningen! #samentegencorona #team9840
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Beperk je knuffelcontact tot één persoon.
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Cafés en restaurants sluiten gedurende vier weken. Afhaal is mogelijk tot 22
uur.
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Telewerken is de regel waar dit mogelijk is.
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Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur.

Bezoek thuis kan met maximum vier personen, deze blijven dezelfde
gedurende twee weken. Samenscholing kan met maximum vier personen.

Er geldt een avondklok van 24 tot 5 uur. Je mag dan enkel buitenkomen om
dringende medische redenen of voor woon-werkverkeer.

Rommelmarkten, brocantes en kerstmarkten zijn verboden.

😷 MONDMASKERPLICHT
Mondmaskers zijn al een tijd verplicht te dragen, door iedereen ouder dan 12 jaar: in
overheidsgebouwen (gemeentehuis, sociaal huis, bibliotheek, OCP …), het recyclagepark,
op speelterreinen en het skatepark, op drukke plaatsen waar je geen afstand kan bewaren
zoals in de winkel. Je bent verplicht om steeds een mondmasker op zak te hebben.
Van 26 oktober t.e.m. 8 november 2020 is het verplicht een mondmasker te dragen op de
begraafplaatsen.

GEMEENTEDIENSTEN

DE PINTE HELPT ACTIEF

Je kan steeds bij alle gemeentediensten
terecht via telefoon en e-mail. Bel naar
09
280
80
80
of
surf
naar
www.depinte.be
voor
de
contactgegevens van de diensten.

De boodschappendienst van De Pinte
Helpt is nog steeds actief dankzij hun
vrijwilligers. Hulp nodig? Neem dan
contact op via 0467 03 55 72 of
www.depinte-helpt.be.

Gemeentehuis
Waar nodig kan je terecht in het
gemeentehuis, maar enkel na afspraak.
Bel naar 09 280 80 80.

Laat een bericht na via telefoon of de
website, binnen de 24 uren word je
gecontacteerd door een vrijwilliger.

OCP en bibliotheek
Het OCP en de bibliotheek blijven open
volgens de gekende openingsuren,
zonder afspraak. De leeszaal van de bib
blijft wel gesloten.
Woonzorgcentrum
Door de recente maatregelen is de
bezoekregeling in ons woonzorgcentrum
opnieuw aangepast. Omdat we het sociaal
contact van onze bewoners belangrijk
vinden, zijn er vier vaste bezoekers per
twee weken toegelaten. Je kan slechts
met één bezoeker per keer komen. Meld
je bezoek min. één dag voordien via
09 280 72 96.

SCHOLEN
Tegen de herfstvakantie schakelen de
scholen over naar code oranje. Voor meer
info kan je terecht bij de scholen.

Voor alle gemeentelijke info:
www.depinte.be/stopcorona
INFOLIJN
voor algemene vragen
0800 14 689
www.info-coronavirus.be

SOCIAAL HUIS
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 werkdag in de voormiddag
bellen naar de sociale dienst via
09 280 72 99 of mailen naar
info@sociaalhuisdepinte.be.

EVENEMENT
Voor de jeugd-, sport- en cultuursector
blijven voorlopig de bestaande richtlijnen
van toepassing. Bij eventuele wijzigingen
zal de dienst Vrije tijd de verenigingen
informeren.
Plan je een activiteit of een evenement?
Vul het ‘covid event risk model’ in of neem
contact op met onze dienst Vrije tijd via
09 280 98 40 of vrijetijd@depinte.be.

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

AWEL
voor jongeren
102
www.awel.be

