Beste Beringenaar,
Niet iedereen is digitaal en daarom brengen we ook elke Beringenaar op de hoogte met een brief aan huis.
Het coronavirus heeft ieders leven al drastisch veranderd en de nieuwe maatregelen zorgen voor een
verdere inperking van het openbaar leven. Hieronder vatten we alle relevante maatregelen samen en
geven we een overzicht van de dienstverlening. Deze maatregelen kunnen nog veranderen.
De strijd tegen het virus vraagt een collectieve inspanning en persoonlijke inzet van de inwoners.
Volg deze richtlijnen op, blijf aandacht hebben voor elkaar en blijf goed voor elkaar zorgen.

Algemeen
Alle inwoners moeten zoveel mogelijk thuis blijven, behalve om te gaan werken en voor
essentiële verplaatsingen.

Wanneer mag ik mijn woning nog verlaten?
-

Om inkopen te doen in een voedingswinkel
Om medicijnen te halen in een apotheek
Voor een raadpleging bij de dokter
Om naar een post- of bankkantoor te gaan
Om te tanken in een benzinestation
Voor mantelzorg of hulp aan kwetsbare personen

Bijeenkomsten zijn niet toegelaten.
Wandelen, joggen en fietsen mag wel nog, maar houd afstand. Doe dit alleen of met een
gezinslid of een vriend/vriendin.

Publieke dienstverlening
Stadsdiensten en OCMW werken op afspraak voor dringende zaken: voor de
stadsdiensten bel je 011 43 02 11 en voor het OCMW 011 44 90 00. Ze zijn dagelijks
telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur, maandag bijkomend van 14.00 tot 19.00
uur en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur.

Essentiële voorzieningen en levensmiddelen
Welke winkels blijven open?
-

Winkels die voedingsmiddelen verkopen
Apotheken
Winkels voor dierenvoeding,
Boekenzaken (krantenwinkel + boekenwinkel)
Kapsalons, maar alleen op afspraak en één klant per keer
Nachtwinkels, maar moeten sluiten vanaf 22.00 uur
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Bel 112 als je dringend hulp nodig hebt van de brandweer, een ambulance of de politie.
Voor specifieke vragen inzake corona contacteer de coronacentrale: 0800 14 689.

Het aantal klanten dat tegelijk binnen mag in een supermarkt is beperkt. Blijf niet langer
dan 30 minuten. Houd afstand, betaal zo veel mogelijk met je bankkaart en behandel het
personeel met respect.
De markten van Beringen, Beverlo en Paal zijn afgelast.
Het recyclagepark in Beringen is gesloten.
De afvalophaling aan huis vindt wel nog plaats.

Scholen en opvang
De lessen in de scholen zijn gestopt.
Scholen blijven wel open en voorzien opvang voor kinderen van ouders met een job in de
zorg- of veiligheidssector en voor ouders die voor opvang alleen beroep kunnen doen op
de grootouders.
Scholen zijn geopend tijdens de normale schooluren. De buitenschoolse kinderopvang
blijft geopend zoals normaal.
De crèches blijven geopend.
Hogescholen en universiteiten werken enkel via afstandsonderwijs.

Afspraken
Om het virus snel in te dijken, doen we een beroep op de burgerzin van elke Beringenaar.
Volg deze afspraken op in het belang ieders gezondheid.
- Was regelmatig je handen met zeep!
- Geef geen handen of kussen
- Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
- Organiseer geen privéfeestjes of samenkomsten in groep
- Doe geen onnodige verplaatsingen
- Blijf weg bij mensen uit risicogroepen (+65-jarigen, diabetici, mensen met hart-,
long-, nieraandoeningen en met een verzwakt immuunsysteem)
- Hou altijd 1,5 meter afstand van elkaar; ook in de winkel of als je in de rij staat
Alle maatregelen geldig vanaf 18-03-2020 om 12.00 uur tot en met 05-04-2020. We
brengen jullie op de hoogte als ze wijzigen of worden verlengd.

Ben je ziek?
• Bel je huisarts
• Volg de instructies van de huisarts
• Ga niet uit eigen beweging naar het medisch centrum of het ziekenhuis

Creatieve ideeën?
Heb je creatieve ideeën of suggesties die kunnen bijdragen aan de strijd tegen het virus
dan mag je deze altijd mailen naar beringenhelpt@beringen.be
Samen kunnen we immers meer.

