
Beste medeburgers,

De strijd tegen de verspreiding van het coronavirus zal nog 
geruime tijd ons dagelijks leven beheersen. De aankomende 
zomer en de ‘corona-moeheid’ die zich hier en daar aftekent, 
maken het er bovendien niet gemakkelijker op. Toch wil ik u 
met aandrang vragen om vol te houden. Want alleen op die 
manier kunnen wij de ziektecijfers verder doen dalen.

Begin mei is de versoepeling van de maatregelen begonnen, 
stap voor stap. Ook dat vraagt een bijzondere inspanning, 
want elke fase is voorwaardelijk. Alles hangt af van de 
evolutie van de ziektecijfers.

Mondmaskers
Een belangrijk middel om de verspreiding van het virus 
tegen te gaan zijn de mondmaskers. Daarom heeft het 
stadsbestuur voor iedere burger een masker aangekocht. 
Bij deze nieuwsbrief vindt u één of meerdere mondmaskers, 
afhankelijk van de gezinssamenstelling, plus de fi lter(s) die 
de federale overheid aanbiedt. Lees de gebruiksaanwijzing 
op de volgende pagina’s en volg de instructies goed op. 

Bedankt voor uw verantwoordelijkheidszin en medewerking 
om het virus tegen te gaan. Zorg goed voor uzelf en voor de 
mensen in uw omgeving!

Samen overwinnen wij de coronacrisis!

Lieven Dehandschutter
burgemeester

Info
CORONAVIRUS

mei 2020

Stadsbestuur 
www.sint-niklaas.be/coronavirus
coronavirus@sint-niklaas.be
tel. 03 760 92 71 (elke werkdag van 9 tot 12 uur en van
14 tot 16 uur)

FOD Volksgezondheid
www.info-coronavirus.be 
info-coronavirus@health.fgov.be 
tel. 0800 14 689

Raadpleeg steeds voor de laatste 
stand van zaken:



Was je handen 
grondig met water 

en zeep.

Een wegwerpmasker 
gooi je in een 

afgesloten vuilbak. 
Een stoffen masker 
was je op 60° in de 
wasmachine en kan 

je na het drogen 
hergebruiken. 

Wat moet je weten?

Algemene maatregelen

De federale overheid is op maandag 4 mei begonnen met 
de afbouw van de coronamaatregelen, de zogenaamde 
‘exit-strategie’. Het is een geleidelijk proces in fasen, dat 
telkens opnieuw bekeken en geëvalueerd wordt. Daarbij 
is geen enkele fase defi nitief: er kan altijd een stap terug 
gezet worden als het virus opnieuw zou opfl akkeren. 
Blijf daarom de nieuwsberichten goed volgen.

Vergeet ook niet dat deze basisregels van kracht blijven, 
ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden: 

Maatregelen in onze stad

Dienstverlening
Sinds maandag 11 mei zijn het stadhuis, het welzijnshuis, 
het techniekhuis en de deelgemeentehuizen weer open 
op de gewone openingsuren. Je kan alle diensten ook 
terug telefonisch bereiken tijdens de openingsuren. Wil 
je langskomen? Hou er rekening mee dat de meeste 
diensten enkel op afspraak werken. Dit zijn de centrale 
telefoonnummers:
 stadhuis: tel. 03 778 30 00
 welzijnshuis: tel. 03 778 66 66
 techniekhuis: tel. 03 778 35 74

Ook andere stadsgebouwen gaan geleidelijk opnieuw 
open.

Beschermingsmaatregelen
De diensten die heropstarten hebben een risico-
analyse gemaakt en op basis daarvan de nodige 
beschermingsmaatregelen genomen, zowel voor het 
publiek als voor de eigen medewerkers. Het gaat onder 
meer om het aanbrengen van signalisatie, looplijnen, 
plexiglas en affi ches en om het gebruik van mondmaskers 
en handgel.

Betalen in stadsgebouwen kan enkel met bancontact en 
in het stadhuis ook via de cashautomaat.

Waarom?

Wanneer?

Het beste wat je kan doen om jezelf tegen het virus te beschermen, is je handen regelmatig wassen en een 
afstand van 1,5 meter houden tegenover anderen. Maar nu de coronamaatregelen versoepelen, is het niet 
altijd mogelijk om deze afstand te houden. Kan je geen 1,5 meter afstand houden of kom je op drukke openbare 
plaatsen, dan wordt het dragen van een mondmasker aanbevolen (bijvoorbeeld bij een doktersbezoek of in 
een winkelcentrum). Daarom ook is het dragen van een mondmasker verplicht op het openbaar vervoer.

Hoe aantrekken?

Was je handen 
grondig met water 
en zeep, voor je het 

masker aanraakt.

Breng het masker 
naar je gezicht en 
bedek je mond én 
neus volledig met 
het masker. Laat 
geen openingen.

Hoe afzetten?

Verwijder het 
mondmasker zonder 
de voorkant aan te 

raken.

Was nogmaals je 
handen met water en 

zeep.

Alles wat je moet weten over mondmaskers

Vouw het masker 
open.

Breng de elastieken
aan achter je oren of

bind de touwtjes
vast rond je hoofd.

Steun onze lokale handelaars

 Koop in je buurt. Sinds 11 mei zijn de meeste winkels 
weer open. Doe je aankopen in de buurt bij jouw 
favoriete handelszaak.

 Haal gerechten af of laat ze thuis leveren. Tal van 
horecazaken maken afhaalgerechten of leveren aan 
huis na bestelling. Check www.ikkoopinsintniklaas.be.

 Blijf ook online kopen via je lokale webshop: 
eenvoudig, snel, veilig en vaak met een persoonlijke 
toets!

 Deel je aankopen via sociale media en ‘tag’ je lokale 
handelszaak in je bericht. Op die manier word jij 
ambassadeur!

Tips om veilig te winkelen
1,5 m

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Respecteer altijd de sociale afstand van 
1,5 meter, als je toch buiten moet zijn.

Was regelmatig je handen.

Ontsmet je handen.

Betaal met je bankkaart of contactloos.

Winkel alleen. 

Overweeg een mondmasker.

Maximum 30 minuten.

Plan je bezoek op minder drukke momenten.

Meer tips om veilig lokaal te winkelen? 
www.ikkoopinsintniklaas.be.

Bedankt!

Vo
or

ie
ders gezondheid

Draag een mondmasker om eventueel besmette vochtdruppeltjes 
bij je te houden en zo anderen te beschermen. Ook voorwerpen in 
je omgeving raken zo minder besmet.
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Wassen en bewaren van mondmaskers

 Steriliseer je mondmasker sowieso dagelijks of na vier uur intensief gebruik.

 Was het mondmasker op 60 graden in de wasmachine.

 Stop het mondmasker na het wassen proper en droog in een herbruikbaar zakje met ritssluiting.

Tips

 Doe het mondmasker zo weinig mogelijk aan en uit. Zet het bij voorkeur op als je thuis vertrekt.

 Vermijd het aanraken van je gezicht en het mondmasker.

 Als je het masker moet afzetten voor een korte tijd, bijvoorbeeld om te drinken, leg het dan op een 
propere plaats die je nadien makkelijk kan schoonmaken of stop het in een luchtdoorlatende zak.

 Steek je mondmasker niet in de koelkast of diepvries: dit doodt het virus niet en kan andere voedings- 
middelen besmetten.

Mondmaskers en fi lters

Het stadsbestuur heeft voor alle inwoners mondmaskers 
aangekocht via Think Pink. Zo steunen we de strijd tegen 
borstkanker. Deze mondmaskers zijn reeds voorzien 
van een ingenaaide fi lter. De bijgeleverde fi lters van de 
federale overheid kan je gebruiken om in een zelfgemaakt 
of aangekocht mondmasker te steken. Indien deze fi lters in 
je pakket ontbreken, worden ze nageleverd.


