NIEUWS GEMEENTE HAAREN

NOODOPVANG KINDEREN
De Rijksoverheid heeft vergaande maatregelen ingesteld die, ook
de kinderopvang en scholen raken. Deze maatregelen hebben
gevolgen voor iedereen, ook voor u. De burgemeester is
verantwoordelijk voor de goede uitvoering van die maatregelen.
Daarom zetten we ze nog eens uiteen:
1.
2.
3.
4.
5.

Scholen en kinderopvang zijn gesloten.
Alleen in speciale gevallen mogen kinderen gebruik maken van de noodopvang.
De noodopvang is bedoeld voor ouders in vitale functies.
Ook ouders, die werkzaam zijn in vitale functies: vang zoveel mogelijk uw kinderen zelf op.
Pas als dat niet lukt, is de noodopvang beschikbaar.

Om de noodopvang beschikbaar te houden, zijn een paar spelregels nodig:
1. Neem uw verantwoordelijkheid: alleen sámen krijgen we corona onder controle.
2. Doe alleen een beroep op de noodopvang als het écht noodzakelijk is.
3. Op het moment dat u zelf uw kinderen (weer) op kunt vangen, meldt u zich af voor de
noodopvang.
Nood aan de man?
Ervaart u problemen, vanwege de combinatie werken in een vitaal beroep en kinderopvang buiten de
reguliere uren van de opvang? Neem dan contact op met de noodopvang via e-mailadres
planning&advies@kindertuin.com Zij zoeken sámen met u naar een oplossing.
We rekenen op u!
--------

WEEKMARKTEN GAAN DOOR IN
AANGEPASTE VORM
De weekmarkten in Brabant gaan sinds maandag 23
maart door in aangepaste vorm. De reden hiervoor is
dat markten, als het gaat om het aanbieden van
voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. Er
zijn wel spelregels :



geen non-food kramen toegestaan
kramen waar ter plekke eten genuttigd kan
worden, zijn niet toegestaan. Bij deze
kramen kan alleen eten worden afgehaald.
Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al
geldt voor horecagelegenheden.

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven:
 blijf thuis als je niet fit bent
 schud geen handen
 houd 1,5 meter afstand

Bovendien hebben we de kraamhouders het dringende advies gegeven de marktbezoekers hierop te
wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen.
--------

BERICHTGEVING CORONAVIRUS
Wij houden u graag op de hoogte van de (lokale) ontwikkelingen
rondom het Coronavirus. Kijk hiervoor op onze website
www.haaren.nl en klik op het kopje Coronavirus.
Op deze pagina vindt u gecategoriseerde actuele informatie.
Ook vindt u op deze pagina doorverwijzingen naar de landelijke
organisaties zoals de Veiligheidsregio Brabant Noordoost, de
GGD en het RIVM.
Ondernemers
Bent u ondernemer en wilt u meer weten over de regelingen? Kijk dan op onze website bij ‘Financiële
ondersteuning ondernemers’. U vindt hier de regelingen welke op dit moment gelden en hoe u
hiervoor in aanmerking kunt komen.
----

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN MET PASEN
Op dit moment gelden er al gewijzigde openingstijden. Met Pasen, 12-13
april, komt hier nog een wijziging bij. Op maandag 13 april is het
gemeentehuis de gehele dag gesloten.

