Alle onderstaande maatregelen gaan in vanaf morgen, 14 maart 2020.
Alle maatregelen kunnen continu gewijzigd worden.
De gemeente is telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren op het nummer 09 218 76 40 of via
het gratis nationaal nummer 0800 14 689.
Voor heel dringende vragen kan u terecht op het crisisnummer van de gemeente Sint-Laureins:
09 328 74 72
Het gemeentehuis
Het gemeentehuis is niet toegankelijk tot en met zondag 19 april 2020.
De dienstverlening voor de burger blijft gegarandeerd, er wordt enkel gewerkt op afspraak. De
diensten blijven steeds telefonisch op het nummer 09 218 76 40 bereikbaar en via e-mail:








secretariaat@sint-laureins.be
burgerzaken@sint-laureins.be
communicatie@sint-laureins.be
financiëledienst@sint-laureins.be
milieu@sint-laureins.be
omgeving@sint-laureins.be
technischedienst@sint-laureins.be

Adreswijzigingen, uittreksels en andere documenten kunnen ook via het e-loket aangevraagd
worden: http://www.sint-laureins.be/website/5-www/992-www.html.
Het Huis van de Vrije Tijd
Het Huis van de Vrije Tijd is niet toegankelijk tot en met zondag 19 april 2020.
De dienst blijft bereikbaar en dit op afspraak, telefonisch op het nummer 09 218 76 47 en via mail
dienstvrijetijd@sint-laureins.be.
De bibliotheek
De bib is gesloten tot en met zondag 19 april 2020. Uitgeleend materiaal kan niet ingeleverd worden
tot en met 19 april. De uitleentermijn wordt automatisch verlengd. Er worden dus geen boetes
uitgeschreven voor deze periode.
De bib blijft telefonisch bereikbaar op het nummer 09 379 07 40 en via mail bibliotheek@sintlaureins.be.
Het OCMW
Het OCMW is niet toegankelijk maar de dienstverlening naar de burger wordt wel gegarandeerd. Er
wordt enkel gewerkt op afspraak. De dienst blijft ook telefonisch (09 218 72 40) en via mail
(socialedienst@ocmw.sint-laureins.be) bereikbaar.
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Het OCMW is niet bereikbaar via het onthaal van het woonzorgcentrum. De ingang van het OCMW is
tijdelijk achteraan het gebouw. Op het terrein staat bewegwijzering. Je dient aan te bellen en dan
komt een medewerker van het OCMW de deur openen.
Woonzorgcentrum OCMW
In woonzorgcentrum Sint-Jozef geldt een algemeen bezoekverbod tot en met 19 april 2020.






De voordeur van het woonzorgcentrum blijft permanent gesloten
Familieleden van bewoners in een palliatief stadium kunnen nog steeds (beperkt) op bezoek
komen
De bewonerswas die door de familie gedaan wordt, kan opgehaald worden aan de inkom van
het woonzorgcentrum. Je geeft vooraf een seintje zodanig dat de medewerkers de was
kunnen klaar zetten. Propere was mag in een mand of zak in het sas aan de voordeur
geplaatst worden.
Alle interne activiteiten in het WZC (leefgroepenwerken) gaan verder, alle externe
activiteiten worden geannuleerd.

Meer informatie over de genomen maatregelen in het woonzorgcentrum:
http://www.sint-laureins.be/website//5593-www.html?branch=1&language=1
De scholen
De lessen in alle scholen in Sint-Laureins worden opgeschort. En dit tot aan de paasvakantie, vrijdag 3
april 2020. Er wordt elke weekdag opvang georganiseerd van 7 uur tot 18 uur. Enkel de opvang
tijdens de schooluren is gratis, de voor – en na schoolse en middag opvang is betalend.
De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen te laten opvangen door ouderen of
kwetsbare doelgroepen. We vragen dan ook indien u zelf geen opvang kan voorzien om in uw
omgeving na te gaan indien er vrienden, familie, buren, … beschikbaar zijn om uw kind(eren) op te
vangen. Bij grote aantallen aanwezige kinderen in de opvang, zal de school genoodzaakt zijn om
voorrangsmaatregelen toe te passen en kinderen van professionelen uit de gezondheidszorg en
openbare veiligheid voor te nemen. Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt
tot en met 3 april. We houden jullie verder op de hoogte over de opvangmogelijkheden tijdens de
paasvakantie.
De kinderdagverblijven en crèches blijven wel open.
De gemeentelijke muziekschool
De gemeentelijke muziekschool is gesloten tot en met 19 april 2020.
Sporthal Sint-Laureins en Watervliet
Alle activiteiten die in de sporthal worden georganiseerd, worden geannuleerd tot en met 19 april
2020, dit omvat ook de sportkampen die in de paasvakantie gepland waren.
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De Meet
Alle geplande activiteiten en optredens die in De Meet plaatsvinden, worden geannuleerd en dit tot
en met 19 april 2020. Het optreden van Marie Paul Franke gaat dus niet door, meer info hierover
volgt.
Gemeentelijke zalen
Alle activiteiten die in alle gemeentelijke zalen georganiseerd worden, worden geannuleerd tot en
met 19 april 2020. Dit zijn onder andere de polyvalente zaal De Regenboogschool Sint-Laureins, de
polyvalente zaal De Regenboogschool Watervliet, het Ontmoetingscentrum, lokalen in de Melkerij,
lokalen in het Dorpshuis, ‘t Kan10’tje, ’ t Sentrum en ’t Veld.
Het speelplein
Tijdens de paasvakantie zal er geen speelpleinwerking plaatsvinden. Momenteel bekijken we de
mogelijkheden om opvang te voorzien. Verdere info hierover volgt.
Jeugdverenigingen
Alle activiteiten van de jeugdverenigingen in Sint-Laureins (KLJ Sente, KAJ Watervliet, KSA Bentille en
Jeugdhuis Opsenter) worden geannuleerd tot en met zondag 19 april 2020.
Activiteiten op het grondgebied Sint-Laureins
Alle indoor en outdoor activiteiten ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn op het
grondgebied Sint-Laureins worden geannuleerd tot en met zondag 19 april 2020. Zoals onder andere
de zwerfvuilactie, de sportlaureaten, de carnavalsstoet, … ).
Het Dorpshuis Watervliet
Alle activiteiten die in het Dorpshuis georganiseerd worden, worden geannuleerd tot en met 19 april
2020. Het dienstencentrum op maandag is ook gesloten tot en met 19 april 2020.
Het Bpost punt blijft open tijdens de gebruikelijke openingsuren.
Het Dorpsrestaurant Watervliet en Sint-Laureins
Het Dorpsrestaurant in Watervliet en Sint-Laureins zijn gesloten tot en met zondag 19 april 2020. Wie
graag een maaltijd aan huis wenst, kan contact opnemen met Tafeltje Dekje. Een maaltijd ( soep,
hoofdgerecht en dessert) kost € 8. Maaltijden aanvragen kan via Bart Beeckmans (09 344 36 10 of
info@aanz.eu).
Horeca en handelszaken
Alle cafés en restaurants blijven gesloten tot en met vrijdag 3 april 2020.
Thuisbezorgingen en drive-in zijn toegestaan.
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De winkels blijven de hele week open, maar niet in het weekend. Voedingszaken en apotheken
blijven open, ook in het weekend.
Kapsalons en schoonheidssalons mogen enkel op afspraak werken om zo de één op één regel
gerespecteerd.
Markten mogen doorgaan tijdens de week maar mits aangepaste maatregelen (hygiëne, vermijden
van groeperingen van mensen). In het weekend mogen enkel markten plaatsvinden waar
voedingswaren worden verkocht.
Overnachtingen in b&b’s, op campings en logies mogen doorgaan. Het organiseren van activiteiten
wordt of bbq’s wordt niet toegelaten.
Sauna’s en wellnessen moeten sluiten.
Deze maatregelen zijn van toepassing tot en met 3 april 2020.
Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot
noodzakelijke verplaatsingen.
Milieupark
Het milieupark blijft open tijdens de gebruikelijke openingsuren.
Externe zitdagen
Zitdagen van onder andere De Woonwijzer en Welzijnsband Meetjesland vinden tot en met 19 april
2020 niet plaats in het gemeentehuis. Je neemt best zelf contact met de dienst op:
De Woonwijzer – info@wooncentrummeetjesland.be of 09 378 61 70
Welzijnsband Meetjesland (Wijkwerk) – Martine Bral – martine.vdab@welzijnsband.be of 0476 86 06
23.
AZ Alma en Huisartsenwachtpost Meetjesland
Het nieuwe coronavirus stelt onze zorgverlening voor een nooit geziene uitdaging. Daarom bundelen
AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland de krachten in het verweer tegen het virus. De
voorbije weken werden zowel in het ziekenhuis als bij de huisartsen heel grote inspanningen
geleverd om deze epidemie mee te bestrijden. Het is duidelijk dat de volgende weken heel belangrijk
zullen zijn in het beheersen ervan. Om de zorg voor de patiënten zo goed mogelijk te laten verlopen
maar ook om de zorg voor de zorgverlener niet uit het oog te verliezen wordt vanaf vrijdag 13 maart
op het terrein van AZ Alma een zorgmeldpunt uitgebouwd.
Met dit zorgmeldpunt willen AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland tegemoet komen aan
de nieuwe omschrijving van mogelijke coronapatiënten.
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Wat te doen bij vermoeden van een besmetting?
Volgens de meest recente gevalsdefinitie worden alle patiënten met enige vorm van acute
luchtweginfecties beschouwd als mogelijke coronapatiënten. Concreet gaat het dus om iedereen die
niest, hoest, koorts maakt of verkouden is.
Wanneer u zich in deze toestand bevindt, dan gaat u NIET naar de consultatie van uw eigen huisarts
maar belt u hem/haar op. Als die niet bereikbaar is, kan u naar de 1733 bellen. Uw huisarts of, in het
geval van de 1733, de huisarts van wacht, zal u telefonisch enkele vragen stellen en u evalueren. Op
basis daarvan zal de huisarts oordelen of verder lichamelijk onderzoek nodig is en hij zal u dan
doorverwijzen naar het zorgmeldpunt op de site van AZ Alma aan de Ringlaan 15 in Eeklo.
Als mogelijke coronapatiënt mag u immers niet meer binnen in de Huisartsenwachtpost maar moet u
in een aparte ruimte onderzocht worden. Dit zijn de maatregelen die door Volksgezondheid worden
opgelegd. Dus wanneer u wordt doorverwezen naar het zorgmeldpunt op de site van AZ Alma, dan
volgt u het terrein van het ziekenhuis de bordjes ‘Vermoeden coronavirus’ richting dienst
Spoedgevallen. Daar zal u worden opgevangen en begeleid tot aan het zorgmeldpunt van de
Huisartsenwachtpost Meetjesland.
Bescherm je tegen het virus!
Intussen blijven de richtlijnen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus gelden:
-

Was regelmatig je handen met water en zeep
Hoest of nies in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak
Blijf thuis als je zelf ziek bent
Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
Vermijd handen geven
Vermijd nauw contact met mensen die ziek zijn

Oproep zorgverstrekkers
De zorgverstrekkers zijn vandaag de kern van onze maatschappij. We bedanken jullie graag voor jullie
inzet en werk en we willen ook vragen om jullie beroep actief te blijven uitoefenen.
Draag zorg voor jezelf maar ook voor anderen. Hou een extra oogje in het zeil voor de mensen rond
jou en de kwetsbare doelgroepen.
Indien je bepaalde zaken opmerkt die kunnen verwijzen naar het virus, gelieve contact op te nemen
met het gemeentebestuur via het crisisnummer 09 328 74 72.
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Crisisnummer gemeente Sint-Laureins
Het gemeentebestuur heeft een crisisnummer gelanceerd: 09 328 74 72.
Inwoners met dringende vragen kunnen steeds op dit nummer terecht.
Vragen?
De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft in nauwe samenwerking met de
Gemeenschappen en Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te
brengen. Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden
de veel gestelde vragen doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.
Op de updates over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen.
Als burger kan je ook via de website vragen stellen en telefonisch contact opnemen via het gratis
info nummer 0800 14 689.
Ook via de sociale media van Volksgezondheid (Twitter - @be_gezondheid en Facebook) kan je
steeds de nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee je jezelf kan beschermen tegen het
Coronavirus volgen.
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:




Crisisnummer gemeente Sint-Laureins 09 328 74 72
Vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14.689
Voor vragen over economie: 0800 120.33

Je vindt ook informatie terug op volgende websites:





Informatie voor reizigers op de site van FOD Buitenlandse Zaken en FOD Economie
Informatie voor zorgverleners op de site van Sciensano
Informatie voor bedrijven en consumenten -> interessante links
Informatie voor de onderwijssector op de site van Onderwijs Vlaanderen
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