BEWONERSBRIEF
CORONAMAATREGELEN

V.U.: FRANCIS BENOIT, MARKTPLEIN 9 – 8520 KUURNE

Beste inwoner van Kuurne
Tot minstens 5 april 2020 zijn er strenge maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus af te
remmen. De federale regering nam strenge maatregelen. Volg deze maatregelen maximaal op. Respect en zorg
voor elkaar zijn belangrijk. In Kuurne is er sinds 4 maart een crisiscel actief die alles van nabij volgt en
communiceert. We hebben ook nauw contact met de diverse overheden, medische diensten, zorginstellingen
en veiligheidsdiensten.
HYGIËNE: meer dan ooit belangrijk!
Iedereen moet zijn steentje bijdragen. We blijven dan ook het belang benadrukken om de hygiënische
maatregelen in alle situaties na te leven:
» was regelmatig je handen
» geef geen handen of kussen
» raak jouw gezicht zo weinig mogelijk aan
» hoest en nies in jouw elleboog
Heb je last van de luchtwegen (niezen, hoesten, keelpijn)? Of voel je je grieperig?
Breng dan familie, vrienden en collega’s niet in gevaar. Blijf thuis en neem telefonisch contact op met je
huisarts. Ga niet in de wachtzaal zitten en ga enkel naar de spoedafdeling van het ziekenhuis als jouw huisarts
dat aanbeveelt.
Hou afstand
Social distance – blijf op minimaal 1,5 meter van elkaar
Samenscholing: wat kan nog?

Kuurne helpt informeren

Er wordt heel wat gezegd en geschreven over de ziekte en de maatregelen om de verspreiding van de ziekte af
te remmen.
We raden aan vooral deze betrouwbare bronnen dagelijks te volgen
» www.info-coronavirus.be
» www.kuurne.be/corona
» Facebook: @gemeente.kuurne
Gratis telefoonnummers
» 0800 14 689 | vragen over gezondheid en openbare orde
» 0800 120 33 | vragen over economie
» +32 (0)2 501 4000 | vragen over hulp aan Belgen in het buitenland
Help elkaar door de gepubliceerde info te printen, te mailen en te bezorgen aan mensen die geen toegang
hebben tot onze digitale communicatie. Bel op tijd en stond eens naar elkaar.

Dienstverlening: telefonisch, digitaal of op afspraak

Gemeentehuis en Sociaal Huis
Het gemeentehuis en Sociaal Huis sluiten de deuren voor vrije bezoeken. We vragen om niet-dringende
bezoeken uit te stellen. Veel zaken kan je telefonisch of via kuurne.be regelen. Bel ons vooraf en maak
eventueel een afspraak. Alleen zo vermijden we dat een grote groep mensen op hetzelfde moment in de
wachtzaal aanwezig is. Huwelijken en jubilea kunnen enkel doorgaan in beperkte kring. Het dienstencentrum is
gesloten t.e.m. 19 april 2020.
 Gemeentehuis | 056 73 71 11 | info@kuurne.be
 Sociaal Huis | 056 73 70 11 | sociaalhuis@kuurne.be
 Dienstencentrum | 056 73 70 11 | dienstencentrum@kuurne.be
Recyclagepark
Het recyclagepark is gesloten. De ophaling van huisvuil, PMD en papier gaat door zoals gewoonlijk.
Gemeentelijke sport-, jeugd- en culturele infrastructuur
Alle culturele , jeugd- en sportinfrastructuur zijn gesloten tot en met 3 april 2020. Alle activiteiten zijn afgelast.
De bibliotheek is gesloten maar je kan boeken bestellen via bib@kuurne.be en op afspraak afhalen. De
spelotheek, leeszaal (kranten, tijdschriften,...) en computerhoek zijn gesloten.
De sportkampen en speelpleinwerking in de paasvakantie werden geannuleerd. Voor terugbetaling kan je
terecht op www.kuurne.be/pasen2020

Medische dienstverlening

Medische klachten? Bel jouw huisarts. Bij milde klachten zal de huisarts een telefonische consultatie doen.
Wanneer jouw huisarts een onderzoek zinvol vindt, zal hij/zij op huisbezoek komen of je doorverwijzen naar
het centrale gemeentelijke triagepunt. Ga in elk geval NIET zelf naar jouw huisarts, het triagepunt of het
ziekenhuis. Apotheken blijven open. We raden aan om gezonde personen jouw medicatie te laten ophalen.
Dierenartsen: informeer rechtstreeks bij jouw dierenarts

Kuurne is een warme geluksgemeente waar we voor elkaar zorgen

Neem contact op met het Sociaal Huis op het nummer 056 73 70 11. Kuurne heeft het e-mailadres
vrijwilligers@kuurne.be opgestart voor iedereen die een handje wil helpen of een zorgvraag heeft. Online hulp
zoeken, hulp bieden of initiatieven delen kan via de Facebookgroep Kuurns geluk gaat viraal. Samen maken
we Kuurne! Elke dag om 20 uur applaudisseert Kuurne voor alle zorgverleners.

Doe iets geks, doe iets moois, zeg iets liefs, dan heeft elke dag iets
positiefs
Namens het gemeentebestuur van Kuurne
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