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SPECIALE UITGAVE!

Beste inwoners
Het coronavirus beheerst onze stad, het land, bijna de hele wereld … Richtlijnen worden uitgevaardigd die
hard zijn en die moeten zorgen dat we minder fysiek met elkaar omgaan om de verspreiding van het virus te
verminderen en de risico’s voor kwetsbare personen te milderen. De mens is echter een sociaal dier …
vandaar dat wij hopen dat we alle positieve energie kunnen aanwenden om kwetsbare personen niet aan hun
lot over te laten, maar te helpen om deze moeilijke periode door te komen. Als stadsbestuur willen we deze
richtlijnen van de hogere overheden op een transparante wijze vertalen voor onze inwoners en
ondernemers. We zetten alle communicatiekanalen in (website, Facebook, Twitter, Instagram en Hoplr) om
iedereen zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.
Wij willen met dit kleine Stadsmagazine je voldoende informeren over hoe Veurne omgaat met de coronacrisis
en wat we van acties opzetten om elkaar te helpen. We rekenen op jullie begrip en hopen dat we solidair deze
bedreiging overwinnen. Let wel dat dit magazine in druk is gegaan op 18 maart en de maatregelen misschien
niet meer van toepassing zijn.

Via www.veurne.be/nieuws/maatregelen-coronavirus
Op de website van het stadsbestuur vind je deze pagina, waarin alle maatregelen die door het federaal
noodplan zijn getroffen, naar Veurne worden vertaald. Deze onderstaande lijst met maatregelen wordt
continu opgefrist. Als er geen details te vinden zijn, is dit omdat het federaal noodplan dit nog niet helemaal
heeft uitgeklaard. Ververs deze pagina regelmatig (CTRL+F5) om op de hoogte te blijven van de meest recente
updates.
HEB JE VRAGEN OVER DE GEVOLGEN VAN DE WERKING BIJ DE BETROKKEN VEURNSE
STADSDIENSTEN? Stel dan je vragen via corona@veurne.be of 058 33 55 00.
HEB JE VRAGEN OVER DE GEVOLGEN VAN ALLE MAATREGELEN VAN HET FEDERALE
NOODPLAN? Ga naar www.info-coronavirus.be/nl/faqs/.

Word niet ziek,
maar word ook
geen verspreider!
Niemand wil ziek worden, dat is
duidelijk. Met deze maatregelen
kan je alle voorzorgsmaatregelen in acht nemen om dit te
voorkomen.
Belangrijk is ook dat je geen
verspreider wordt van de ziekte.
Houd rekening met de
sociale afstandsnormen, door
1,5 meter van andere personen
te blijven. Vermijd ook om bij
veel mensen samen te zitten.
Stel niet-essentiële
verplaatsingen uit.
Organiseer zeker geen
lockdown-feestjes! Dit is erg
asociaal, want je kan er tot
duizenden mensen mee ziek
maken!

#8630altegoare
Heel wat inwoners hebben acties opgezet om Veurnaars te helpen die zijn getroffen door de maatregelen van
het federaal noodplan om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het stadsbestuur wil alle acties
centraliseren en mee helpen promoten.

Via www.veurne.be/8630altegoare
Deze website is het startpunt voor alle hulpacties. Je kan je aanmelden als vrijwilliger en je kan hulp vragen om een
actie mee helpen op te starten. Bovendien kunnen organisatoren van bestaande acties hun activiteit melden. Zo kan
er op www.veurne.be/8630altegoare een ruime lijst worden opgesteld, met alle hulpacties die in Veurne te vinden
zijn. De lijst wordt onderverdeeld in categorieën, met telkens de naam van de actie en de contactpersoon. Mensen die
hulp nodig hebben, kunnen snel een contactpersoon aanspreken. Mensen die hulp nodig hebben, maar geen oplossing vinden in het aanbod, kunnen ook een formulier invullen en hun vraag aan het stadsbestuur stellen.

Via www.facebook.com/8630altegoare
Deze Facebookpagina is het ideale startpunt voor de gebruikers van dit sociaal mediakanaal om hun acties bekend
te maken en te promoten! Iedereen kan een actie op de pagina plaatsen. Op deze manier wil het stadsbestuur de
verspreiding van alle acties centraliseren, zodat ze snel terug te vinden zijn voor wie het nodig heeft.

Steun de getroffen Veurnaars met een profielkader
Op Facebook kunnen gebruikers een profielkader rond hun profielfoto plaatsen. Via de instellingen kunnen ze hun
profielfoto bewerken en zoeken naar het kader met als titel #8630altegoare. Het is een kleine moeite voor een warm
gebaar!

Richtlijnen huisartsen
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan, neemt Huisartsenkring IJzerstreek en
Westkust maatregelen. Zo mogen patiënten niet
meer rechtstreeks naar de huisarts of naar de
Huisartswachtpost in Veurne komen.
De huisartsenkring geeft erg duidelijke richtlijnen:
ZIEK?
BLIJF THUIS EN BEL NAAR DE HUISARTS!
IN HET WEEKEND OF ’S AVONDS BEL JE 1733.
Patiënten met luchtwegklachten (hoest, niezen,
keelpijn …), een grieperig gevoel of koorts komen
niet rechtstreeks naar de consultatieruimte van

de huisarts of van de Huisartswachtpost in Veurne
of naar de spoeddienst van AZ West of naar
Dienstencentrum De Zonnebloem.
Dit om besmetting te vermijden.
Patiënten met deze symptomen bellen eerst naar
de huisarts of in het weekend en ’s avonds naar
1733. Daarna zal een arts hen opbellen en een
gepast advies geven.
De huisartsen hebben ook een afsprakensysteem
ingesteld. Zo wordt er bij alle artsen enkel nog op
afspraak gewerkt. Er is geen toegang meer tot de
wachtruimtes.

Dienstencentrum De Zonnebloem
bijzondere opvangplaats voor mogelijke coronapatiënten
Dienstencentrum De Zonnebloem dient als
bijzondere opvangruimte voor mensen met
luchtwegenklachten, koorts of een grieperig
gevoel. Bij een telefonisch gesprek met een huisarts
of de Huisartswachtpost wordt een patiënt al dan
niet doorverwezen naar het dienstencentrum.

ENKEL PATIËNTEN DIE ZIJN DOORVERWEZEN
DOOR HUISARTSEN OF DE HUISARTSWACHTPOST KUNNEN HIER TERECHT.
GA DUS NIET RECHTSTREEKS NAAR
DIENSTENCENTRUM DE ZONNEBLOEM!
JE WORDT NIET GEHOLPEN.

Huisartswachtpost: 1733
Dringende medische hulpverlening: 112
Praktische hulp van #8630altegoare: 058 31 57 78

