Bewonersbrief
Coronamaatregelen

Beste inwoner,
Sinds vrijdag 13 maart middernacht zijn er een aantal strenge maatregelen van kracht om de verspreiding van het coronavirus af
te remmen en de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. De federale regering verstrengde deze maatregelen voor de
periode van 18 maart tot en met minstens 5 april. De maatregelen zijn streng, maar noodzakelijk.
Sinds 4 maart al is in Wevelgem een crisiscel actief die alles van zeer nabij volgt. We monitoren de situatie permanent en hebben
nauw contact met de nood- en interventieplanning en de medische diensten.
In onze gemeente zorgen we voor elkaar
In crisisperiodes zoals deze merken we nog meer dan anders dat we wonen in een Warm Wevelgem. We zien dat heel veel mensen
zorgen voor elkaar. En dat is ook heel belangrijk.
Sociale noodlijn (beschikbaar vanaf 23 maart)
Heb je nood aan een babbel? Of raak je niet in de winkel voor boodschappen? Twijfel niet en contacteer de noodlijn!
056 43 55 06
corona@wevelgem.be
Deze situatie is voor iedereen heel uitzonderlijk en niet aangenaam. Voel je je misschien wat eenzaam, heb je nood aan een babbel of is boodschappen doen voor jou niet mogelijk, … Bel dan naar de Sociale Noodlijn op het nummer 056 43 55 06. Onze medewerkers zijn beschikbaar en zoeken een oplossing. Hulp- en zorgvragen worden er in alle vertrouwelijkheid behandeld. Aarzel
niet en bel of mail ons. Wij zijn telefonisch bereikbaar op weekdagen van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (let op: vrijdagnamiddag
van 13 tot 15 uur). Tijdens het weekend zijn onze telefoons niet bemand.

Nood aan een babbel?
Of raak je niet in de winkel voor boodschappen?
Aarzel niet en bel 056 43 55 06.

Dienstverlening: telefonisch, digitaal of op afspraak
Gemeentehuizen en Sociaal Huis
Zowel het gemeenteloket als de deelgemeentehuizen sluiten de deuren. Voorlopig is er daar geen vrije toegang. We vragen om
niet-dringende bezoeken uit te stellen. Je kan heel veel zaken regelen via telefoon 056 43 34 00 (gemeenteloket) en 056 43 56
00 (Sociaal Huis) en via het e-loket op www.wevelgem.be. We vragen je om dit zoveel mogelijk te gebruiken.
Kan je een bezoek echt niet uitstellen, dan moet je een afspraak maken via de website www.wevelgem.be/afspraakmaken of
telefonisch op 056 43 34 00 (gemeenteloket) en 056 43 56 00 (Sociaal Huis). Enkel mensen met een afspraak zullen toegelaten
worden tot onze gebouwen. Alleen zo kunnen we vermijden dat een grote groep mensen op hetzelfde moment in de wachtzaal
aanwezig is. Het Sociaal Huis is wel toegankelijk voor het opladen van budgetmeters gas en elektriciteit.
Recyclageparken
De recyclageparken zijn gesloten. De wekelijkse afvalrondes gaan wel nog door zoals gebruikelijk.
Gemeentelijke sport-, jeugd- en culturele infrastructuur
Wel werd alle gemeentelijke sport-, jeugd- en culturele infrastructuur tijdelijk gesloten: het cultuurcentrum, de bibs, sporthallen,
het zwembad, buurtwerk Wallaysplein, ontmoetingscentra, jeugddienst, …
Politie
De politiezone Grensleie sluit haar onthaalpunten en het afsprakenloket.
» Voor dringende tussenkomsten: bel 101 - 112
» Vragen in verband met een aangifte? Bel 056 23 11 86 (tussen 7.30 en 19.30 uur in de week en tussen 8 en 17 uur in het weekend
» Stel niet-dringende-aangiftes uit of doe ze online via www.politie.be/nl/e-loket
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 er niet in de
wachtzaal zitten en ga enkel naar de spoedafdeling van het ziekenhuis als jouw huisarts dat aanbeveelt.
Zoek je informatie?
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 te volgen
» www.info-coronavirus.be
» www.wevelgem.be/corona
Heb je vragen, bel dan deze 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

Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar.
Bedankt voor jullie medewerking en solidariteit.
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