EXTRA EDITIE

SAMEN TEGEN CORONA
Beste inwoner,
De Nationale Veiligheidsraad heeft op dinsdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken.
Deze nieuwe maatregelen blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.
Om de Corona-crisis zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden, hebben we de medewerking van IEDEREEN
nodig. Solidair zijn, elkaar helpen en steunen waar nodig, met bijzonder oog voor de kwetsbaren en zwakkeren in
ons dorp, zijn een absolute noodzaak om deze crisis SAMEN te overwinnen.
Het gemeentebestuur roept dan ook iedereen
op tot het STRIKT naleven van alle maatregelen
en vraagt ook om te mogen rekenen op jouw
medewerking om:
• Oog te hebben voor ouderen en zwakkeren in
je buurt en waar nodig actie te ondernemen
(boodschappen doen, boeken bezorgen, …).
• Er mede op toezien dat de instructies en
maatregelen van de federale en gemeentelijke overheden STRIKT worden opgevolgd.
Handen regelmatig wassen, voldoende afstand
houden, geen vrijwilligerswerk doen als je ziek
bent of een vermoeden hebt dat je ziek aan het
worden bent, geen generaties te mengen.
• Mensen erop aan te spreken als zij onverantwoord gedrag vertonen door zich niet aan de
opgelegde maatregelen te houden (organiseren
van privé-fuiven, openbare samenkomsten,…)
• En vooral… Hou het hoofd koel, blijf geduldig
en vriendelijk. Wees voor anderen het goede
voorbeeld in deze moeilijke periode!

Je wordt verwacht van zoveel mogelijk thuis te blijven. Je mag enkel
buitenkomen voor volgende zaken:
- Gaan werken
- Naar de winkel gaan
- Naar de bankautomaat gaan
- Naar de dokter of apotheker gaan

Wat betekent dit voor Gooik?

Speelterreinen

Het gemeentehuis, dienst Vrije Tijd in De Cam en
OCMW blijven bereikbaar voor dringende zaken.

Alle buitenspeelterreinen in Gooik zijn
afgesloten.

• Dit kan enkel op afspraak, online en/of telefonisch.
• Heel wat attesten en formulieren kan je via e-mail
(burgerzaken@gooik.be voor het gemeentehuis,…)
of telefonisch (02 532 41 56 gemeentehuis – 02 532
14 02 Vrije Tijd - 02 454 04 30 OCMW) aanvragen.

Ondersteuning voor
ouderen en zwakkeren

• Stel je bezoek aan de diensten uit als het niet
dringend is.

OCMW – 02 454 04 30.

• Het spreekt voor zich dat mensen die hoesten, verkouden zijn en/of koorts hebben, thuis blijven en
het gebouw niet kunnen betreden.
• De bibliotheek is gesloten. De inleverbus
blijft beschikbaar.
•

Sportcentrum Koornmolen is gesloten.

• Het milieupark is gesloten.

• De lessen op de kleuter- en lagere scholen
blijven opgeschort. Er zal kinderopvang
worden georganiseerd, zeker voor kinderen van
medisch en openbaar personeel.
• De Academie voor Muziek, Woord en
Dans is gesloten.

• Tijdens paasvakantie geen speelplein, wel
NOODOPVANG mits inschrijving.

Heb je hulp nodig of stel je vast dat anderen hulp
nodig hebben, laat het ons weten!

Nuttige telefoonnummers
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor
alle burgers met vragen:
• Voor vragen over gezondheid en openbare orde:

0800 14 689

• Voor vragen over economie:

0800 120 33

• Zelfstandigen kunnen terecht op het nummer:

0800 12 018

• Bedrijven kunnen terecht op het nummer:

0800 20 555

Meer info vind je op de website van Vlaanderen
Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Overzicht
Blijf op de hoogte
Schrijf je zeker in voor BE-Alert. Via Be-alert

krijg je per mail of sms officiële informatie
over Covid-19 (het coronavirus) en over eventuele andere noodsituaties.

Voor een overzicht van ALLE federale maatregelen ter
bestrijding van het Coronavirus kan je ook terecht op de
homepage van www.gooik.be en volg ons op facebook.
Van harte dank voor ieders medewerking! Samen staan
we sterk om deze onzichtbare vijand te overwinnen en
onze naasten te beschermen!

