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Uw bericht van Uw kenmerk 014 40 90 86 
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Samen tegen het coronavirus 

 

 

Beste 

 
Om de verdere verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen, worden in 
Arendonk alle evenementen en groepsactiviteiten verboden, voorlopig tot en met 31 maart 
2020. Ook het gemeentelijk zwembad wordt gesloten vanaf vrijdag 13 maart tot en met 31 maart 
2020. 
 
Wat mag bijvoorbeeld niet doorgaan? 

▪ Trainingen en wedstrijden 

▪ Optredens, fuiven en vaten 

▪ Repetities, opleidingen en vormingen 

▪ Drank- en eetfestijnen 

▪ Activiteiten van jeugdbewegingen 

▪ …  

 
Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te vermijden dat onze gezondheidszorg onder zodanige 
zware druk komt te staan dat ons volledige gezondheidssysteem in het gedrang komt. 
 
De situatie en de maatregelen worden dagelijks geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. 
 
Wat kan je zelf doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan? 

1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet. 

2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen 

met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere 

vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem ...). 

3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk 

verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden. 

4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand. 
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Hou daarnaast ook aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne: 

1. Blijf thuis als je ziek bent. 

2. Was regelmatig je handen met water en zeep. 

3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare 

vuilnisbak. 

4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte. 

 
De meest recente informatie over het coronavirus vind je steeds op www.info-coronavirus.be/nl, 
of telefonisch op 0800 14 689. 

 

Met vriendelijke groeten  

 

 

 

 

 

 

Kris Wouters    Kristof Hendrickx 

algemeen directeur    burgemeester 


