Beste inwoner,
Het Overlegcomité kwam op vrijdag 4 juni nog eens samen voor een aantal versoepelingen.
Ook op vrijdag 18 juni staat nog een Overlegcomité gepland voor de nakende zomer, met
de focus op grootschalige evenementen.We willen jullie graag nu al de belangrijkste
informatie meegeven.
In vorige bewonersbrieven stelden we de zomer voorop als het moment waarop we meer
perspectieven zouden krijgen. Het is zover! Het wordt alsmaar duidelijker dat we een meer
zorgeloze zomer tegemoet gaan.
Corona heeft heel wat impact gehad voor velen. We hebben als gemeente getoond dat we
een warme, solidaire gemeente zijn. We willen jullie elk heel hart bedanken voor jullie
inzet. Samen zijn we de afgelopen periode doorgekomen. Corona is nog niet helemaal
verdwenen, maar bepaalt al wat minder onze levens. Geniet ervan met volle teugen!
#samentegencorona #team9840

OVERLEGCOMITE 4 JUNI

🍷

Vanaf 9 juni worden de horeca-regels versoepeld. Je kan binnen én buiten per 4
aan een tafel zitten. Als je huishouden groter is, dan mag je samen aan een tafel.
De horeca mogen openen om 5 uur en sluiten om 23u30.

🖥

Je kan opnieuw 1 dag per week fysiek naar het werk gaan, de nodige maatregelen
moeten wel getroffen worden hiervoor.

✈

Vanaf 1 juli zal je veilig kunnen reizen binnen de Europese Unie, reizen buiten de
Europese Unie blijft sterk afgeraden.
Het Europees digitaal coronacertificaat in alle EU-landen:
- als je minstens 2 weken volledig gevaccineerd bent,
- als je een negatieve PCR-test hebt van maximum 72 uren oud,
- als je een herstelcertificaat hebt (bewijs van antistoffen tegen covid).
Keer je terug van een buitenlandse reis?
- Groene zone: geen verplichting tot quarantaine of test.
- Oranje zone: geen verplichting tot quarantaine of test.
- Rode zone: als je beschikt over een Europees digitaal coronacertificaat
hoef je niet in quarantaine.
De maatregel van ‘passenger location form’ blijft gelden.
Iedere Belg die nog geen kans had op volledige vaccinatie of tussen 6 en 17 jaar
is, heeft recht op 2 terugbetaalde PCR-testen (max. 55 euro/test).

$

Vanaf 13 augustus mogen grootschalige evenementen in openlucht met
maximum 75 000 bezoekers plaatsvinden. De maatregelen hiervoor worden nog
verfijnd.
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TIEN TIPS VOOR EEN VEILIGE ZOMER

%

Was je handen regelmatig. Wees
hygiënisch bij niezen en hoesten.

🌳

Doe je activiteiten liefst buiten.

💉

Laat je vaccineren.

(

Hou bijeenkomsten liefst in beperkte
groep.

)

Raadpleeg
je
huisarts
symptomen of ziekte.

bij

😷

🏥

Nog niet gevaccineerd? Zelftests
vind je bij de apotheker.

💨

Het mondmasker mag uit als iedereen
in het gezelschap volledig gevaccineerd
is.
Verlucht binnenruimtes voldoende.

📍

Hou voldoende afstand.

✈

Reis volgens de geldende regels.

DE PINTE HELPT
De boodschappendienst is nog steeds actief dankzij hun vrijwilligers. Hulp nodig? Neem
dan contact op!
Wil je graag wandelen maar heb je geen gezelschap? De Pinte Helpt koppelt je aan een
wandelbuddy!
Heb je graag een persoonlijke prikpartner? Deze prikpartner kan je helpen bij al jouw
vragen, het registreren, jouw afspraak verplaatsen, naar het vaccinatiecentrum gaan …
Neem 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.

BEDANKT!
We willen elk van jullie ongelooflijk hard bedanken voor de geleverde inzet. Al zijn er enkele
inwoners die we bijzonder willen bedanken!
De Pinte Helpt is op een mum van tijd uit de grond gestampt door enkele gedreven
enthousiastelingen, al heel snel hadden ze een achterban van honderden Pintse
vrijwilligers. Samen hebben ze boodschappen gedaan, maakten ze mondmaskers,
bedeelden ze brieven, doopten ze zich om tot wandelbuddy’s en prikpartners …
Ook ons Vaccinatiecentrum in Nazareth draait nu reeds enkele maanden op volle toeren.
De organisatie gebeurt door de gemeenten De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem
samen, waarbij we beroep doen op heel wat personeelsleden van de gemeenten én
vrijwilligers. Ben je al deels of volledig geprikt? Dan weet je dat de medewerkers van het
Vaccinatiecentrum een kei zijn in het warm onthalen!
Corona is nog niet gedaan, dus ook hun werk nog niet. Met veel warmte blijven ze zich
inzetten. BEDANKT!!!
Voor alle gemeentelijke info: www.depinte.be/stopcorona
Vaccinatiecentrum Nazareth: info@vaccinatiecentrumnazareth.be of 09 396 65 60
INFOLIJN
TELE-ONTHAAL
AWEL
voor algemene vragen
voor een luisterend oor
voor jongeren
0800 14 689
106
102
www.info-coronavirus.be
www.tele-onthaal.be
www.awel.be
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