NIEUWS GEMEENTE HAAREN
KLACHTEN: WAT MAG WEL EN NIET
Samen kunnen we de verspreiding van
het coronavirus stoppen. Hieronder vindt
u informatie over wat u wel en niet mag
doen.
Voor iedereen geldt:
 Blijf zoveel mogelijk thuis
 Ga alleen naar buiten als het echt
moet
 Houd 1,5 m afstand
 Werk zoveel mogelijk thuis als het
kan
U mag wel boodschappen doen, de hond uitlaten, een frisse neus halen of voor een
ander zorgen.
Risicogroepen
Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn ouderen (mensen
vanaf 70 jaar) en mensen met een chronische ziekte. Behoort u tot deze groep? Blijf
dan thuis, ontvang zo min mogelijk bezoek en houd contact met anderen via telefoon
of andere manieren.
Heeft u verkoudheidsklachten?
Hieronder verstaan we neusverkoudheid, licht hoest, keelpijn of verhoging tot 38
graden Celsius. Dan geldt voor u:




Blijf thuis.
Ziek uit.
Als u 24 uur geen klachten heeft
gehad, mag u weer naar buiten.

x
x
x

Doe geen boodschappen.
Ontvang geen bezoek.
Ga niet naar uw werk tenzij u een
vitaal beroep heeft. Dan overleggen
met uw leidinggevende.

Boodschappen mogen alleen gedaan worden door mensen zonder klachten. Kijk of
iemand in uw omgeving boodschappen kan doen of zorg dat iemand anders de hond
uitlaat. Huisgenoten zonder klachten mogen naar buiten als het nodig is.
Heeft u of iemand in uw huis koorts en verkoudheidsklachten/benauwdheid?
Dan geldt voor iedereen in huis:





Blijf thuis.
Ziek uit.
Als iedereen 24 uur geen klachten
heeft gehad, mag u weer naar
buiten.

x
x
x

Doe geen boodschappen.
Ontvang geen bezoek.
Ga niet naar uw werk. Huisgenoten
in vitale beroepen of cruciale
processen zijn een uitzondering. Zij
blijven thuis als ze zelf klachten
hebben.

Huisgenoten zonder klachten mogen boodschappen doen of de hond uitlaten. Heeft
iedereen klachten in huis? Kijk of iemand in uw omgeving boodschappen kan doen of
de hond uitlaten.
----------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.

