Beste inwoner

Kortenberg, woensdag 20 mei 2020

Ruim twee maanden geleden werd ons leven omgegooid door het coronavirus. We
vechten echter terug en – dankzij het strikt opvolgen van de strenge regels – zijn
versoepelingen stilaan mogelijk. Zo zijn de winkels opnieuw geopend en is een
bezoek van vier vrienden of familieleden mogelijk. Al moeten dat steeds dezelfde
vier personen zijn. Over die ‘regel van vier’ is wat verwarring ontstaan. De gemeente
adviseert u om slechts bij één ander huishouden op bezoek te gaan. Bijvoorbeeld:
indien u met uw gezin van vier personen op bezoek gaat bij uw moeder, dan kunt u
niet op bezoek gaan bij uw schoonmoeder of een ander familielid/kennis. Beperk u
bij voorkeur dus tot één ander huishouden naast uw eigen huishouden. Het blijft
belangrijk om erg waakzaam te zijn en de regels die de overheid ons oplegt, strikt te blijven opvolgen.

Balies Administratief Centrum op afspraak geopend
Alle balies van het Administratief Centrum zijn opnieuw geopend,
maar uitsluitend op afspraak. Bel naar het nummer 02 755 30 70 om een
afspraak te maken.
Respecteer volgende regels in verband met uw afspraak:
• Kom tijdig naar het Administratief Centrum, maar niet te vroeg.
Wacht liever in de buitenlucht dan in het Administratief Centrum zelf.
• Draag in de openbare ruimte een mondmasker.
• Respecteer een afstand van 1,5 meter tussen personen.
• Bent u ziek op het moment van uw afspraak, kom dan niet naar het
Administratief Centrum, maar annuleer uw afspraak.

Wekelijkse markt in Kortenberg
Markten in de buitenlucht met maximaal 50 kramen zijn opnieuw toegestaan. Dat betekent dat de markt
op het Dr. V. De Walsplein sinds donderdag 21 mei opnieuw plaatsvindt. Er is echter een circulatieplan van
kracht en het is verplicht om voldoende afstand te houden. Bovendien mag er ook niet ter plaatse worden
geconsumeerd. Mondmaskers zijn verplicht voor de marktkramers en het personeel, voor de bezoekers
van de markt wordt dit sterk aangeraden.


Contactopvolging

Sinds 11 mei is contactopvolging mogelijk. Dat houdt in dat er
onderzocht wordt met wie een met COVID-19 besmet persoon in contact
kwam. Het crisiscentrum vraagt u om alvast een lijst bij te houden met
wie u allemaal in contact kwam. U zult, wanneer u contact had met een
besmet persoon, worden opgebeld om enkele vragen te beantwoorden.
De gemeente vraagt om uw volledige medewerking te verlenen. Zo kunt
u er mee voor zorgen dat het virus niet opnieuw opflakkert.
Let wel op voor frauduleuze praktijken waarbij er financiële gegevens
gevraagd worden en/of er gevraagd wordt of u alleen thuis bent, … Ga hier
zeker niet op in. U zult altijd opgebeld worden via het nummer
02 214 19 19 of een sms krijgen van het nummer 8811.
Het is aangeraden om deze twee telefoonnummers op te slaan.

Contactopvolging via
02 214 19 19

8811

Mondmaskers en hygiënerichtlijnen
Mondmaskers spelen een belangrijke rol bij de versoepeling van de maatregelen.
Mondmaskers (of alternatieven die mond en neus bedekken) zijn verplicht bij gebruik van
het openbaar vervoer, op perrons en aan bushaltes. De politie ziet hier streng op toe.
Het is ook sterk aanbevolen om mondmaskers te dragen in drukke omgevingen, zoals in
winkels, bij de bakker, op de markt, …
Op maandag 18 mei is de verdeling van de mondmaskers in de Kortenbergse deelgemeenten begonnen.
Elke inwoner ouder dan 6 jaar kreeg of krijgt een mondmasker, in principe op volgende data:
• 18 mei: Meerbeek (eerste verdeling)
• 23 mei: Meerbeek (tweede verdeling)
• 25 mei: Kortenberg
• 26 mei: Erps-Kwerps
• 27 mei: Everberg
Hebt u of een lid van uw gezin de dag na de hierboven vermelde data nog geen mondmasker gekregen?
Neem dan contact op met de gemeente via kortenberg.be/geen-mondmasker-ontvangen of via 02 755 22 77.
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De volgende regels blijven van toepassing:
1. Blijf in ieder geval thuis als u ziek bent.
2. Was regelmatig en grondig uw handen met water en zeep.
3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
4. Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte.
5. Houd u daarnaast strikt aan de regels over de sociale afstand (‘social distancing’) van minstens 1,5 meter
tussen personen. De politie zal hier strikt op toezien.

Blijf op de hoogte van ‘coronanieuws’
Via de media: volg het nieuws op de televisie, in de krant, …
Via de officiële website met corona-informatie: www.info-coronavirus.be
Via het gratis nummer 0800 14 689
Via BE-Alert: schrijf u in via www.be-alert.be/nl
Via de gemeentelijke kanalen:



www.kortenberg.be/coronavirus

twitter.com/GemKortenberg

www.kortenberg.be/nieuwsbrieven

facebook.com/Kortenberg

Houd uw naasten, als die het nieuws niet kunnen volgen of
niet online actief zijn, mee op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
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