s peci al e uit ga ve

n
e
m
Sa Corona

1 9 n o ve mb e r 2 0 2 0

tegen

 054 89 04 41 • corona@galmaarden.be
Voor de tweede keer dit jaar zijn we in lockdown, om de

Bibliotheek

coronacijfers in ons land te doen dalen. Een heleboel

Onze bibliotheek werkt enkel via een afhaalpunt. Kies

handelaars hebben de deuren opnieuw moeten sluiten.

jouw boeken uit op https://galmaarden.bibliotheek.be

Telewerk werd verplicht. Ons sociale leven staat op een heel

en we leggen ze voor je klaar. Vanaf nu kunnen leden

laag pitje. De lockdown duurt nog tot midden december.

van onze bibliotheek ook gratis e-boeken ontlenen via

Daarom willen we via deze zesde editie van ons infoblaadje

het platform CloudLibrary. Je kan telkens 2 e-boeken te-

'Samen tegen Corona' een aantal voorzorgsmaatregelen en

gelijk lenen op jouw eigen toestel, voor een periode van

bestaande initiatieven in de kijker zetten.

6 weken. Meer informatie vind je op onze website. Heb
je nog vragen of wens je boeken te reserveren? Stuur

We helpen je graag verder, maar dan wel
ENKEL OP AFSPRAAK!
We hechten veel belang aan de veiligheid en gezond-

een e-mail naar bibliotheek@galmaarden.be of bel naar
054 89 04 45.

heid van al onze inwoners en personeelsleden. Daarom

Hulp nodig of wil je helpen?

zijn onze gemeentelijke en sociale diensten, nog steeds

Wil je anderen nog steeds helpen zolang de corona-

enkel toegankelijk op afspraak.

maatregelen gelden? Kan je zelf hulp gebruiken tijdens
deze moeilijke tijden ten gevolge van corona?

Algemeen

Onze medewerkers van de thuisdiensten geven je een

Maak een afspraak via 054 89 04 00 (gemeentehuis), via

duwtje in de rug door je te matchen via het vrijwil-

054 89 04 70 (sociaal huis) of via info@galmaarden.be.

ligerspunt ‘Galmaarden Helpt’! Contacteer ons via het
speciaal aangemaakte corona-infonummer: 054 89 04

Bevolkingsdienst

41 (alle weekdagen beschikbaar van 9 tot 12 uur en van

Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je

13.30 tot 16.30 uur, uitgezonderd vrijdagnamiddag) of

online aanvragen via ons e-loket (www.galmaarden.be/

via het e-mailadres corona@galmaarden.be.

eloket) of via ‘Mijn Dossier’. Lukt het niet? Bel ons op 054
89 04 15. Heb je een afspraak? Wij vragen onze bezoe-

Hulp nodig met boodschappen doen?

kers om met maximum 2 personen langs te komen

Ben je lid van de Minder Mobielen Centrale? Dan kan

(kinderen inbegrepen).

je vanaf nu ook beroep doen op onze boodschappendienst. Je kan samen met de vrijwilliger naar de winkel

Gewijzigde openingsuren tijdens de kerstvakantie

gaan of indien je niet in de mogelijkheid bent om mee

Tijdens de kerstvakantie zijn onze diensten gesloten op:

te gaan, kan de vrijwilliger alleen de boodschappen voor

 24.12.2020 (namiddag) en 25.12.2020 (volledige dag)

je doen. Voor meer informatie over de boodschappen-

 31.12.2020 (namiddag) en 01.01.2021 (volledige dag)

dienst, bel 054 89 04 80 of stuur een e-mail naar

Weet dat we ook gedurende deze periode hoogdringen-

thuisdiensten@galmaarden.be.

de dossiers snel trachten te behandelen, na afspraak,
op een passend tijdstip.
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Onderwijs

giganten jouw aankoop te doen, maar heb dit najaar

De pandemie heeft een impact op onze schoolgaande

ook oog voor de vele initiatieven van onze eigen onder-

jongeren. Ook al zet iedereen zich in om de lessen

nemers: afhaal- of bezorgservice, online bestellingen,…

zo vlot mogelijk te laten verlopen, sommige kinderen

Zij hebben jouw steun zeker nodig.

liepen een zekere achterstand op. We laten hen niet

Informatie over de Vlaamse steun aan de lokale han-

vallen. Onze leerkrachten brachten voor elke leerling de

delaars is te vinden op www.vlaio.be/corona. Of neem

situatie in kaart. Het schoolbestuur heeft in overleg met

contact op via info@vlaio.be of via 0800 20 555.

de directies beslist om met eigen middelen een extra
voltijdse zorgleerkracht aan te trekken. Een investering

Contacttracing & bronopsporing

die er zeker zal toe bijdragen dat we kinderen die het

Sinds deze zomer vormen de gemeenten Bever, Dil-

moeilijker hebben extra aandacht en begeleiding kun-

beek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en

nen geven, die zorg die ze verdienen.

Ternat samen de eerstelijnszone Pajottenland. De
aanpak van de corona-pandemie in onze gemeenten is
momenteel onze prioriteit; we doen dit in de 8 gemeen-

Jeugd
Ook voor onze jongere inwoners zit het sociale leven op
slot: geen jeugdbeweging meer, geen pretparkbezoeken, geen cinema, geen sport, niet meer gezellig samenkomen,... De laatste maanden was het vooral van "je
mag dit niet" en "doe dat niet". Voor sommige kinderen
kan dit allemaal te veel worden. Er zijn verschillende organisaties die paraat staan om te luisteren. Dit is gratis
en volledig anoniem.

ten op dezelfde manier. Door bronopsporing trachten
we zicht te krijgen op lokale broeihaarden om snel en
efficiënt te kunnen ingrijpen. Door quarantaine-ondersteuning willen we mensen die positief getest hebben
en daar nood aan hebben, praktische of psychosociale
hulp aanbieden.
Concreet betekent dit dat je naast het telefoontje of
sms’je van de Vlaamse contact-tracing, ook een telefoontje of eventueel een bezoek aan huis kan krijgen

Bel naar 102
of chat via www.awel.be.
Chat via
https://jac.sittool.net/chat.
Bel naar 106
of chat via www.tele-onthaal.be.

van een medewerk(st)er van de gemeente. Krijg je een
telefoontje van ons nummer 054 89 04 99, neem dan
zeker op. Onze medewerkers zullen zich voorstellen, je
enkele vragen stellen en informeren naar jouw gezondheid en noden.

Coronalert-app
Met de app Coronalert bescherm je jezelf en de anderen. Met wie had je eergisteren contact? En de dagen
daarvoor? Elk nauw contact is een risico. De app Coro-

Chat via www.clbchat.be.

Wees loyaal, koop lokaal
Een aantal handels- en horecazaken hebben opnieuw
hun deuren moeten sluiten. Daarom willen we nogmaals een oproep doen om onze handelaars te steunen. De verleiding is groot om bij de grote internet-

nalert helpt je om dit op te volgen. Dat gebeurt anoniem. Zo bescherm je jouw gezondheid én jouw privacy.
Als een gebruiker van de app besmet is, kan die een
waarschuwing uitsturen naar al zijn nauwe contacten
van de voorbije dagen. Dit gaat sneller dan het klassieke
contactonderzoek. Dat is belangrijk om jezelf en je dierbaren te beschermen.

De zes gouden basisregels om jezelf en de anderen te beschermen, blijven nog steeds even belangrijk:

