Alken, 20 maart 2020

Aan alle inwoners van Alken

Belangrijk bericht aan alle inwoners van Alken
Beste Alkenaar,
De maatregelen om het coronavirus in te dijken, hebben een grote impact op het leven van
iedereen. Ook het sociale leven in Alken ligt even stil. Het allerbelangrijkste nu is dat je alle
richtlijnen nauwgezet opvolgt: blijf thuis, zorg voor jezelf en zorg voor anderen.
Dienstverlening gemeente Alken
Het gemeentehuis, de technische dienst, de dienst vrije tijd en het OCMW zijn ENKEL open
voor dringende, noodzakelijke zaken en vragen waarvoor persoonlijk contact nodig is.
Voor alle andere vragen, bel naar 011 59 99 59 (gemeentehuis) of 011 59 06 70 (OCMW).
 Check www.alken.be/diensten voor de contactgegevens van de andere diensten.
 Hou www.alken.be/coronavirus in de gaten voor de laatste updates in Alken.
Vragen over corona?
 www.info-coronavirus.be
 Of bel gratis naar: 0800 14 689 (8-20u) of 1700 (9-19u).
Afspraken
Om het virus snel in te dijken, doen we een beroep op de burgerzin van elke Alkenaar.
 Was regelmatig je handen! Geef geen hand of kussen.
 Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
 Organiseer geen privéfeestjes en kom niet samen in groep.
 Doe geen onnodige verplaatsingen.
 Hou altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Ook in de winkel of als je in een rij staat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BURENKAARTJE ALKEN – SAMEN TEGEN CORONA
Beste buur
We moeten allemaal zoveel mogelijk binnenblijven. Behoor je tot de risicogroep en heb je
hulp nodig? Ik help graag met:
Berichtje van:
 Boodschappen doen
Naam: .............................................................
 Naar de apotheek gaan
Adres: .............................................................
 Huisdier uitlaten
........................................................................
 ..........................................
Telefoon: ........................................................

Ben je ziek?
 Bel je huisarts en volg de instructies op.
 Ga niet naar de wachtpost of het ziekenhuis.
 Bel niet naar je huisarts of het ziekenhuis voor algemene vragen over het
coronavirus, maar bel hiervoor gratis naar 0800 14 689 (8-20u) of 1700 (9-19u.).
Voel je je eenzaam? Nood aan een babbel?
Bel onze Babbellijn op 011 88 88 44
Bereikbaar op ma.-do.: 9-12u. en 13.30-15.30u. & vrij.: 9-12u.
Wil je een boek uitlenen in onze bib? Dat kan enkel via vaste afhaalmomenten.
Geef je bestelling door op 011 59 06 60 of info.bib@alken.be.
Zorg goed voor elkaar
 Bel naar je buren, je ouders, mensen waarvan je weet dat ze hulp nodig hebben en
vraag of je ergens mee kunt helpen
 Steek het burenkaartje (zie voorkant brief) bij hen in de bus.
 Neem je een bijzonder initiatief, laat het ons weten via communicatie@alken.be.
We verzamelen alle initiatieven op www.alken.be/samentegencorona.
Wij zijn fier om te zien hoe solidair Alken nu al is. Doe zo verder en volg de richtlijnen strikt
op dan kunnen we binnenkort weer samen van het leven genieten in het warme Alken.
Met vriendelijke groeten,
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