EXTRA EDITIE 3
ECHTE PAJOTTEN PLOOIEN NIET…
De Nationale Veiligheidsraad heeft samen met regeringen en wetenschappers beslist om de bestaande maatregelen rond het coronavirus te
verlengen tot en met 3 mei. Dagelijks worden de gegevens opgevolgd en
geanalyseerd en de toestand wordt nadien opnieuw bekeken.
We laten ons niet doen in Gooik en de streek: samen houden we ons
ook de volgende weken nog aan de afgesproken maatregelen die corona
opnieuw in het kot moeten krijgen: handen wassen, op onze afstand
passen, niet in groep bijeen komen en grote zorg dragen voor ouderen
en zwakkeren
Op het terrein in Gooik zijn de resultaten bemoedigend: op dit ogenblik 1 geregistreerde besmetting op 1000 inwoners en tijdens het
Paasweekend een goede opvolging van de voorschriften. Ook zeer
positief is dat in onze drie woonzorgcentra geen noemenswaardige ziekteverschijnselen tot op heden zijn waargenomen. Onze oudjes houden
zich sterk, de verzorgenden bewijzen waarom ze voor die geëngageerde
job hebben gekozen. Ze krijgen van ons allemaal nu al de pluim van
2020!
Wij dringen er bij de hogere overheid rechtstreeks en dagelijks op aan
dat al onze mensen zo snel mogelijk getest worden. In Strijland is dat
gebeurd met een volledig geruststellend resultaat. We duimen voor al de
anderen!
Heel waarschijnlijk zal nu de grote uitdaging zijn om de moed in het
hart en de doorzetting in ons hoofd te kunnen behouden. Van nogal
wat mensen krijg je meer en meer te horen dat het isolement zwaar
weegt en de sluiting van de zaak begint door te wegen. We zullen dan
ook de komende dagen en weken vooral op de menselijke kant inzetten.
Daarom: als je een probleem hebt, krop het niet op en spreek erover, laat
het ons weten.
Op www.facebook.com/gooikgemeente - kan je elke vrijdagavond live
volgen wat er in onze dagelijkse omgeving bij onze mensen leeft. Bekijk
het, leef mee en werk mee. Het is lente: we blijven samen geloven dat de
toekomst het verleden altijd overwint…

Vertraag de verspreiding van het virus:
 Blijf zo veel mogelijk thuis (zeker als je ziek bent)
 Vermijd handen geven, kussen of knuffelen.
 Wees aandachtig voor risicogroepen. Dit zijn
personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen
met hart-, long- of nieraandoeningen, personen
met een verzwakt immuunsysteem, …
 Contact tussen kinderen en ouderen is
af te raden.Kinderen worden niet ernstig
ziek van het coronavirus, maar kunnen
het wel makkelijk verspreiden.
 Hou voldoende afstand (1,5
meter) als je buiten bent.

Wat verandert er concreet aan de bestaande
maatregelen:
 Tuincentra en doe-het-zelf-zaken openen opnieuw hun deuren,
onder dezelfde voorwaarden van de voedingswinkels.
 De Vlaamse over heid onder zoekt momenteel verder
onder welke voorwaarden er naar de toekomst toe bredere
toegangsmogelijkheden voor bezoekers kunnen komen in de
woon-zorgcentra. In de drie woon-zorgcentra in Gooik, WZC
Eyckenborch, WZC rusthuis Strijland en seniorie Kesterberg
Leerbeek, wordt tot nader order GEEN bezoek toegelaten.
 Er mogen GEEN festivals of massa-evenementen plaatsvinden tot
31 augustus. Wat dit precies betekent voor de zomerevenementen
in Gooik zal nog verduidelijkt worden.
Alle reeds bestaande inperkingsmaatregelen blijven verlengd tot en
met 3 mei.

IEDERE VRIJDAGAVOND OM 18.30 UUR
OP FACEBOOKPAGINA GOOIK – LIVE GESPREK OVER DE TOESTAND IN ONS DORP!

Maak dagelijks gebruik van deze website om…
-- Geïnformeerd te blijven over de laatste updates van
de federale maatregelen en ‘warme acties’ die in
Gooik plaatsvinden.
-- Je aan te melden als vrijwilliger om iets voor je
medemens te doen.
-- Hulp te vragen indien je die nodig hebt.
-- Op de hoogte te blijven van de afhaal- en
leverdiensten van de Gooikse handelaars.

Scholen blijven gesloten Noodopvang blijft ongewijzigd
De scholen blijven zeker nog tot en met 3
mei gesloten. De huidige noodopvang in de
Gooikse scholen blijft verder voorzien. De
opvang zal doorlopend open zijn van 6.30
tot 18.30 uur.
Voorwaarden om je kind naar de noodopvang te brengen, zijn:
-- Het kind is schoolgaand in Gooik.
-- De ouders kunnen zelf door werkomstandigheden niet instaan voor opvang.
-- Er is geen andere opvangoplossing dan het
inschakelen van ouders (65+) of mensen
met een zwakke gezondheid.
Meer info bij de coördinator kinderopvang
via dorothee.devogeleer@gooik.be.

Milieupark Gooik – Normale
openingsuren
Voor het milieupark gelden de normale
openingsuren:
-- Maandag van 16 tot 19 uur
-- Woensdag van 14 tot 19 uur
-- Donderdag van 16 tot 19 uur
-- Zaterdag van 8 tot 12 en van 13 tot 16 uur
Omwille van de vastgestelde drukte zal het
milieupark de twee volgende weken (20.04
tot 03.05) op maandag, woensdag en donderdag reeds geopend zijn vanaf 13 UUR.
Op zaterdag blijven de gewone openingsuren gelden.
Voor ieders gezondheid hanteren we volgende maatregelen:
-- Afstandsregels dienen te worden gerespecteerd op het milieupark.
-- Je kan enkel ELEKTRONISCH betalen voor
betalende afvalstoffen.
-- Aanschuiven in de wagen is verplicht. Het
is niet toegestaan uit te stappen.
-- Asbest mag niet worden aangevoerd.
-- Alcoholgel en reinigingsmiddel zijn aanwezig voor parkwachters en bezoekers.
-- Extra ondersteuning voor de
verkeersregeling.
Heel veel dank aan de ophalers en
parkwachters voor de top dienstverlening in
deze tijden!

Aanbod bibliotheek
Om de gezondheid van onze bezoekers en
medewerkers te beschermen is de bibliotheek momenteel gesloten. Hou zeker onze
website of Facebookpagina in de gaten voor
de meest recente info.
Was de inleverdatum van
je uitgeleende materialen
al verstreken? Geen probleem, je kan de boeken
opnieuw inleveren via
onze inleverbus.

verplaatsingen met de auto naar parken,…
om te gaan wandelen, joggen… NIET essentieel zijn. Een uitzondering wordt hierop
gemaakt voor gezinnen met jonge kinderen
tot 5 jaar, personen met een beperkte mobiliteit (met inbegrip van ouderen en zwangere
vrouwen) en begeleiders van personen met
een fysieke of mentale beperking.
De politie zal zeer herkenbaar optreden
maar vraagt ook aandacht van de burgers
voor mogelijke nepagenten die valse controles uitvoeren.

Moet je het stellen zonder boeken nu de bib
gesloten is? Gelukkig niet!

Facebookpagina Gooik

Breng een bezoekje aan onze website
https://gooik.bibliotheek.be/. Hier delen we
onze tips voor digitale lectuur en cultuur. Via
de website kan je ook een boek reserveren.
Dit brengen we dan aan huis!

Naast het webplatform:
www.samenvoorgooik.be word je ook op
https://www. facebook.com/gooikgemeente
dagelijks op de hoogte gehouden van
updates en tips om samen het coronavirus
aan te pakken.

Hoe werkt dit?
-- Zoek het boek in onze online catalogus
https://gooik.bibliotheek.be/
-- Klik op de blauwe ‘reserveer’-knop.
-- Plaats de reservatie.
-- In de loop van de volgende dagen leveren
we het boek aan huis.

Iedere vrijdagavond om 18.30
uur kan je er ook een live-gesprek volgen met iemand uit
de gemeente (burgemeester, schepen, …) waarin er
besproken wordt hoe het er
momenteel aan toe gaat in ons dorp.

Extra controles lokale politie		
Ook de Lokale Politie Pajottenland zal verder
EXTRA CONTROLES uitvoeren op het naleven van de maatregelen in de strijd tegen het
Coronavirus. Waar de voorbije dagen soms
ook nog sensibiliserend en informerend is
opgetreden, zal voortaan onmiddellijk worden geverbaliseerd.
Er zal intensief worden gecont r o l e e rd o m t e z i e n o f
verplaatsingen wel essentieel
zijn (woon-werkverkeer, naar
winkels, dokter, apotheek, tanken… en naar hulpbehoevende personen),
en/of het samenscholingsverbod wordt
nageleefd (max. 2 personen, ook in auto’s).
Hierbij moet ook duidelijk zijn dat

Toegelaten redenen voor
verplaatsingen
Je wordt verwacht om zoveel mogelijk thuis
te blijven. Je mag enkel buiten komen voor
de volgende zaken:
-- Gaan werken
-- Boodschappen doen in voedingswinkels
-- Naar de bankautomaat gaan
-- Naar de apotheker of dokter gaan (na
telefonisch contact)
-- Hulp aan minder zelfredzame personen
(minderjarigen, ouderen, gehandicapten,
kwetsbare personen)
-- Sport en ontspanning (wandelen, lopen,
fietsen…) met leden van gezin of 1
vriend(in)

Blijf op de hoogte
Schrijf je zeker in voor
BE-Alert. Via Be-alert krijg
je per mail of sms officiële
informatie over Covid-19 (het
coronavirus) en over eventuele
andere noodsituaties.

Wil jij je buur helpen of vragen of hij iets nodig heeft? Gebruik dan gerust onderstaand strookje om hem of haar te contacteren.
Beste buur,
Ik ben ....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en ik woon op huisnummer . . . . . . . . . . Mijn telefoonnr. is . . . . . . . .................
Heb je iets nodig van de winkel of de apotheek en kan je zelf niet gaan,
aarzel dan zeker niet om contact met mij op te nemen en ik breng het snel voor mekaar.

