Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft bevestigd dat een aantal inwoners
besmet zijn geraakt met het Coronavirus Covid-19. De besmette personen zijn
geïsoleerd en hun nauwe contacten worden opgevolgd. Voor mensen die geen
nauw contact hebben gehad met deze personen is het risico op besmetting uiterst
klein.
Mensen die ziekteklachten ontwikkelen, hoeven dus niet meteen te vrezen voor
corona. Veel waarschijnlijker is dat zij een verkoudheid of griep hebben
opgelopen. Zij nemen zoals normaal best contact op met hun huisarts.
Wij begrijpen dat dit nieuws voor onrust kan zorgen bij de inwoners. Dit is het
belangrijkste advies dat wij u kunnen geven:
1. Was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep. Hoe je
best je handen wast, zie je in de afbeelding als bijlage (alle huidoppervlak
wassen).
2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van
je elleboog.
3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een
afsluitbare vuilbak.
4. Vermijd om te handen geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de
elleboog.
5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
7. Probeer erop te letten je gezicht (neus en mond) zo weinig mogelijk aan te
raken met je handen.
Het gemeentebestuur suggereert aan organisatoren van grote activiteiten en aan
verantwoordelijken van verenigingen/scholen om tijdens de maand maart
activiteiten voor het ruime publiek te revalueren en eventueel zo mogelijk uit te
stellen.
Het is wel zeer belangrijk dat zieke mensen thuis blijven !
Net zoals voor griep is het coronavirus vooral gevaarlijk voor oudere mensen en
mensen met al andere (ernstige) gezondheidsklachten. Zij moeten zichzelf extra
beschermen tegen het coronavirus.
De Belgische gezondheidsautoriteiten en onze gezondheidssector zijn uiterst
waakzaam en zetten alle middelen in om de volksgezondheid te beschermen.
Blijf ondertussen de eerder gepubliceerde instructies zeker volgen.

