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Beste Everenaars, 

lnfo Coronavirus 

Eerst en vooral, in naam van het College van Burgemeester en Schepenen, een woordje van 
dank. 

Dank voor al jullie inspanningen om nieuwe besmettingen met het coronavirus te voorkomen. 
De sanitaire veiligheidsmaatregelen - handhygiëne, sociale afstand van I,Sm, respecteren van de 
bubbel en het dragen van een mondmasker - zijn essentieel om het virus te beheersen. 

ln dit verband zijn bijzondere maatregelen van toepassing voor terugkerende reizigers uit 
het buitenland, vanuit een rode zone. Rode zones zijn steden, regio's of landen waar het 
risico op besmetting met het coronavirus hoo_g is. Daarom worden reizi_gers bii hun teru_gkeer 
beschouwd ais een "hoo_g risicocontact" wat betekent dat ze verplicht in quarantaine 

moeten blijven en getest moeten worden. Alle actuele informatie over de indelin_g in de 
drie verschillende zones (rood, oranje of groen) en wat u moet doen, vindt u terug op volgende 
websites: https://diplomatie.belgium.be en https://www.ccc-ggc.brussels/nl/news/covid-19-
praktische-fiches 

Belangrijk is tevens om uw medewerking te verlenen om de infectieketen te 
doorbreken. Heeft u symptomen, _ga dan naar de huisarts of bel 171 O. Wordt u door het 
centrum voor contactopsporin_g _gebeld, _geef dan zoveel mo_geliik informatie over uw contacten. 
Laat u testen wanneer dat wordt gevraagd en respecteer de opgelegde quarantaine. 
Onze gezamenlijke inspanningen zullen het mogelijk maken om de besmettingsgraad onder 
controle te krijgen, de maatregelen eventueel te versoepelen en een 'normaal' sociaal leven te 
hervatten. 

Wij zijn er ook voor u. Mocht u vragen of specifieke noden hebben naar aanleiding van de 
corona situatie, aarzel niet om contact met ons op te nemen op het nummer: 02/247.63.46. 

Wij wensen al onze bewoners een goede gezondheid. Draag zorg voor uzelf en uw naasten. 
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