Beste inwoners,
Nog maar net bezorgden we jullie een brief over de maatregelen die genomen zijn door de
Federale Regering. Ondertussen willen we jullie met deze brief inlichten over de
verstrengde lockdown die beslist is door het Overlegcomité op vrijdag 30 oktober.
Het aantal besmettingen en hospitalisaties blijft te hoog, er moet zo snel mogelijk een
dalende trend komen om ervoor te zorgen dat onze gezondheidszorg niet bezwijkt. Het
beloven moeilijke wintermaanden te worden, om deze samen op een gezonde manier te
kunnen overbruggen worden opnieuw heel wat inspanningen van ons allen gevraagd. We
hebben in onze gemeente al bewezen dat we samen kunnen strijden tegen het coronavirus,
laat ons dit nu ook doen!
Draag zorg voor jezelf, laat je helpen indien nodig. Draag zorg voor elkaar, help je buur,
familie of vriend. Geef daarbij aandacht aan de fysieke én mentale gezondheid.
We blijven er samen voor gaan! Alles gaat voorbij, ook deze moeilijke tijden. Bedankt voor
jullie inspanningen! #samentegencorona #team9840

ZES GOUDEN REGELS

Was je
handen

Hou 1,5
meter
afstand

Doe je
activiteiten
liefst buiten

Beperk je
contacten

Volg de
regels voor
bijeenkomsten

Denk aan
kwetsbare
mensen

MAATREGELEN VAN 2 NOVEMBER TOT 13 DECEMBER

!

In huis is 1 (knuffel)contact
toegelaten.
Buiten
zijn
4
contacten
toegelaten,
met
afstand en een mondmasker.

🎒

De herfstvakantie wordt voor
scholen verlengd tot en met
november.

de
15

🛒

Alle
niet-essentiële
winkels
sluiten. Thuislevering en ophaling
blijft toegestaan.
Koop lokaal!

⛪

Op begrafenissen zijn maximum 15
personen toegelaten. Erediensten zijn
niet toegelaten.

%

Niet-medische contactberoepen
moeten
hun
activiteiten
opschorten.

🖥

Telewerken is verplicht.

🌴

Vakantieparken moeten sluiten.

Voor meer info over de maatregelen bel 0800 14 689 of surf naar www.info-corona.be.

MONDMASKERPLICHT

DE PINTE HELPT ACTIEF

Iedereen ouder dan 12 jaar moet altijd
verplicht een mondmasker op zak
hebben.

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

Mondmaskers zijn verplicht te dragen,
door iedereen ouder dan 12 jaar, in
overheidsgebouwen, het recyclagepark,
op speelterreinen en het skatepark, op
drukke plaatsen waar je geen afstand kan
bewaren zoals in de winkel.

Toon je solidair en hang een ❤ uit,
www.depinte.be/raamaffichehart

Van 26 oktober t.e.m. 8 november 2020
is het verplicht een mondmasker te
dragen op de begraafplaatsen.

GEMEENTEDIENSTEN
Je kan steeds bij alle gemeentediensten
terecht via telefoon en e-mail. Indien
dringend kan je, na het maken van een
afspraak, bij de diensten langsgaan.
Bel naar 09 280 80 80 of surf naar
www.depinte.be
voor
de
contactgegevens van de diensten.

LAAT DE MOED NIET ZAKKEN!
Het zijn moeilijke tijden voor iedereen. De
eerste lockdown was tijdens de lente, de
situatie was nieuw, de zon scheen. Nu zijn
we de situatie beu en is het vroeg donker.
Toch moeten we volhouden.
Ga naar buiten! Wandel, fiets, beweeg!
Dat helpt je fit in je hoofd te blijven.
Praat erover! Met vrienden, familie,
buren, je vrijwilliger van De Pinte Helpt of
anoniem via een hulplijn.
Geniet van de mooie plekjes in onze
gemeente.
Je
vindt
inspiratie
op
www.depinte.be/fiets-wandellooproutes. Of vraag naar de plannetjes
via 09 280 80 80.

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.

11 NOVEMBER-VIERING
De geplande 11-novemberviering kan
niet doorgaan. Het lokaal bestuur zal een
bloemenkrans
neerleggen
aan
de
gedenkplaatsen.
Tussen 10 en 12 uur zullen ook de
verenigingen
die
dat
wensen
individueel de kans krijgen om een
bloemenhulde te doen. De verenigingen
worden hiervoor gecontacteerd.

KINDEROPVANG
Het lokaal bestuur werkt samen met de
initiatieven BKO Ferm ’t Bommeltje en
Dolfijn om noodopvang te voorzien.
We doen een oproep om de kinderen
zoveel als mogelijk thuis op te vangen,
ook zieke kinderen horen niet thuis in de
opvang. Via de scholen kreeg je hierover
meer informatie.

Voor alle gemeentelijke informatie: 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

