Coronamaatregelen
Verstrengde lockdown
De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben op vrijdag 30 oktober in het Overlegcomité
beslist om over te gaan tot een verstrengde lockdown.
De strengere regels zijn nodig om de toenemende druk op onze ziekenhuizen een halt toe te roepen en de
besmettingscurve zo snel en radicaal mogelijk om te buigen.
1.
•
•
•
•
•
•
2.
•
•

•
•

•
•
•
3.
•
•
•
•

Sociaal leven
Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis
uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen.
Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand.
Begrafenissen met maximaal 15 aanwezigen. Zonder maaltijd of receptie achteraf.
Gebedshuizen zijn open. Erediensten mogen plaatsvinden met max. 15 aanwezigen, kinderen onder 12
jaar niet meegerekend.
Huwelijken kunnen plaatsvinden met 15 aanwezigen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend.
Meer info i.v.m. reizen zie onderstaand deze pagina.
Economisch leven
Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en
ventilatie verplicht.
De vakantieparken en campings worden in hun integraliteit gesloten vanaf dinsdagochtend 3 november.
In vakantieparken worden indoor- en outdooractiviteiten gestopt. Zwembaden, restaurants en bars
worden gesloten. Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin.
Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars gaan dicht. Maaltijden worden genuttigd op
kamer.
Niet-essentiële winkels openen terug vanaf 1 december maar winkelen kan enkel alleen en het bezoek
moet beperkt worden tot max. 30 minuten. Er wordt een beperkt aantal klanten per vierkante meter in de
winkel toegelaten.
Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, schoonheidssalons)
sluiten.
Bedrijven en landbouwbedrijven blijven open, mits naleving van de verplichtingen inzake telewerk,
mondmasker en social distancing.
Dierenparken sluiten.
Scholen
Voor het secundair onderwijs gaan de leerlingen van de tweede en derde graad over op maximaal 50%
contactonderwijs.
Voor het hoger onderwijs wordt afstandsonderwijs gegeven:
Leerkrachten vergaderen online; dat geldt ook voor pedagogische studiedagen.
Geen fysieke teambuildings

De algemene regels, van maandag 19 oktober, blijven van kracht:
1.
2.
3.

4.

Knuffelcontacten (nauwe contacten) worden beperkt tot max. 1 persoon
Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
Cafés en restaurants zijn gesloten. Afhalen van maaltijden blijft mogelijk tot 22 uur. Recepties en
banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn verboden, behalve in
hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten.
Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Er is een verbod op alcoholverkoop vanaf 20 uur
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5.

Verbod om zich op de openbare ruimte te begeven tussen 24 uur en 5 uur, behalve voor essentiële,
niet-uitstelbare verplaatsingen, zoals onder meer dringende medische redenen, professionele
verplaatsingen en woon-werk verkeer.
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6 gouden regels tegen corona

Coronavaccin
Alle informatie over de coronavaccins en de timing van vaccineren vind je op http://
www.laatjevaccineren.be.

Coronalert
Coronalert is een gratis app die helpt om de verspreiding van corona te vertragen.
Download de app, zo help je jezelf en de anderen.
Meer info op www.coronalert.be/nl2.

Veel gestelde vragen
Het overzicht van de veel gestelde vragen, vind je hier3.
Op de website van het Crisiscentrum4 vind je een overzicht van alle Ministeriële Besluiten.
Sociaal economische FAQ 26 maart 20205 (pdf, 648.0 kB) , 27 maart 20206 (pdf, 606.6 kB) en 28 maart
20207 (pdf, 550.2 kB).
Een overzicht van de maatregelen en info over het virus in andere talen vind je hier8.

Waar draag je een mondmasker?
Meer info op www.info-coronavirus.be9.
Meer informatie over hoe je de beste mondmaskers kiest, vind je op de site van FOD Economie10.

2.
3.
4.
5.

http://www.coronalert.be/nl
http://cmsserver3:8008/website/6354-www.html (FAQ 15022021)
https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirus-de-antwoorden-op-al-je-vragen
https://www.digi-cms.be/sint-laureins.be/website/5649-www/version/default/part/AttachmentData/data/FAQ ECOSOC
26.03versie 27.03 .pdf
6. https://www.digi-cms.be/sint-laureins.be/website/5650-www/version/default/part/AttachmentData/data/FAQ ECOSOC
27.03.pdf
7. https://www.digi-cms.be/sint-laureins.be/website/5701-www/version/default/part/AttachmentData/data/FAQ ECOSOC
28.03.pdf
8. https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
9. http://www.info-coronavirus.be
10. https://news.economie.fgov.be/192680-mondmaskers-hoe-kies-je-de-beste
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De gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, heeft beslist om vanaf woensdag 21 oktober 2020
in alle gemeenten en steden van Oost-Vlaanderen een mondmasker te verplichten:
• In alle publieke toegankelijke delen van openbare gebouwen;
• Op alle recyclageparken
Alle Oost-Vlamingen vanaf de leeftijd van 12 jaar zijn verplicht om altijd een mondmasker op zak te hebben
op het volledige grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen en dat te tonen op vraag van de politie.

Bijkomende maatregelen op het grondgebied Sint-Laureins
Gemeentelijke diensten werken enkel op afspraak.
Heb je een afspraak?
• Bel of meld je aan;
• Ontsmet je handen bij het binnen én buiten gaan van het gebouw;
• Het dragen van een mondmasker is verplicht;
• Hou steeds 1,5 meter afstand.
Het gemeentehuis
Het gemeentehuis is enkel op afspraak toegankelijk.
Bezoeker voor het gemeentehuis:
•
•

Bezoekers voor de dienst Burgerzaken kunnen aanbellen aan de glazen schuifdeur.
Bezoekers voor één van de andere diensten zoals de dienst Omgeving, de Technische dienst, Financiële
dienst, Personeel & Organisatie en de dienst Communicatie kunnen zich aanmelden via de ingang van
het oude gedeelte van het gemeentehuis (via de trap). Daar werd een onthaal voorzien.
• Alle bezoekers moeten het gemeentehuis verlaten via de glazen schuifdeur.
De dienstverlening voor de burger blijft gegarandeerd, de diensten blijven steeds telefonisch (09 218 76 40)
en via mail bereikbaar:
· Personeel en organisatie: 09 218 76 40 of secretariaat@sint-laureins.be11
· Dienst Burgerzaken: 09 218 76 58 of burgerzaken@sint-laureins.be12
· Dienst Communicatie: 09 218 76 56 of communicatie@sint-laureins.be13
· Financiële dienst: 09 218 76 49 of financiëledienst@sint-laureins.be14
· Dienst Milieu: 09 218 76 55 of milieu@sint-laureins.be15
· Dienst Omgeving: 09 218 76 52 of omgeving@sint-laureins.be16
· Technische dienst: 09 218 76 53 of technischedienst@sint-laureins.be17
Adreswijzigingen, uittreksels en andere documenten kunnen ook via het e-loket18 aangevraagd worden.
Het Huis van de Vrije Tijd
Het Huis van de Vrije Tijd is enkel op afspraak toegankelijk.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

mailto:secretariaat@sint-laureins.be
mailto:burgerzaken@sint-laureins.be
mailto:communicatie@sint-laureins.be
mailto:financi%C3%ABledienst@sint-laureins.be
mailto:milieu@sint-laureins.be
mailto:omgeving@sint-laureins.be
mailto:technischedienst@sint-laureins.be
http://www.sint-laureins.be/website/5-www/992-www.html
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De dienst blijft telefonisch (09 218 76 47) en via mail dienstvrijetijd@sint-laureins.be19 bereikbaar.
De bibliotheek
De bib is open. Een overzicht van alle huidige maatregelen in de bib vind je hier20.
Het OCMW
Het OCMW is enkel op afspraak toegankelijk. De dienstverlening blijft telefonisch (09 218 72 40) en via
mail (socialedienst@ocmw.sint-laureins.be21) gegarandeerd.
Het OCMW is niet bereikbaar via het onthaal van het woonzorgcentrum. De ingang van het OCMW is
tijdelijk achteraan het gebouw. Op het terrein staat bewegwijzering.
Je dient aan te bellen en dan komt een medewerker van het OCMW de deur openen.
Woonzorgcentrum
Klik hier22 voor meer informatie over de huidige maatregelen in het woonzorgcentrum.
Het Dorpshuis Watervliet
Het postpunt is geopend van maandag tot en met vrijdag en dit zonder afspraak.
• Maandag: 9.30 uur tot 12.30 uur
• Dinsdag: 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur
• Woensdag: 9.30 uur tot 12.30 uur
• Donderdag: 9.30 uur tot 12.30 uur
• Vrijdag: 9.30 uur tot 12.30 uur
De zitdagen van de dienst Burgerzaken vinden niet plaats en de zalen kunnen niet gebruikt worden door
verenigingen en organisaties en dit voor onbepaalde duur.
Het dorpsrestaurant Sint-Laureins
Het dorpsrestaurant in Sint-Laureins blijft gesloten zolang de coronamaatregelen van kracht zijn.
Het dorpsrestaurant in Watervliet is definitief gesloten.
Externe zitdagen
Zitdagen van De Woonwijzer en Welzijnsband vinden enkel op afspraak plaats.
Voor een afspraak neem je best zelf contact met de dienst op:
•

Welzijnsband Meetjesland (Wijkwerk) – Martine Bral – martine.vdab@welzijnsband.be of 0476 86 06
23.
• De Woonwijzer Meetjesland – Ludwig Mortier – ludwig@woonwijzermeetjesland.be of 0487 75 37 67
Opgelet! De zitdagen van de Woonwijzer en Welzijnsband (wijk-werken) vinden tijdelijk in het Huis van de
Vrije Tijd (Leemweg 24) plaats (1ste verdiep, 2de vergaderruimte).
't Sents Archief
Het archief is enkel via mail en telefonisch bereikbaar (tsentsarchief@sint-laureins.be23 of 0497 10 33 10).
Er kan geen afspraak gemaakt worden.

Het milieupark
Het milieupark is vrij toegankelijk, er moet geen afspraak gemaakt worden.
19.
20.
21.
22.
23.

mailto:dienstvrije@sint-laureins.be
http://www.sint-laureins.be/website/11-www/347-www.html
mailto:socialedienst@ocmw.sint-laureins.be
http://www.sint-laureins.be/ocmw//5917-www.html?branch=1&language=1
mailto:tsentsarchief@sint-laureins.be
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Het dragen van een mondmasker is verplicht en hou steeds 1,5 meter afstand.
Inwoners moeten in de wagen blijven zitten bij het aanrijden op de toegangsweg van het recyclagepark.
Uitstappen is op die plaats verboden.
In elk voertuig mag er slechts 1 persoon aanwezig zijn, tenzij het lossen van het afval 2 personen vereist.
Kinderen worden niet toegelaten.

Gemeentelijke zalen
De gemeentelijke zalen kunnen niet gebruikt of gehuurd worden en dit voor onbepaalde duur.

Activiteiten en evenementen
Op het grondgebied Sint-Laureins zijn alle activiteiten en evenementen tot nader order verboden.
Huis-aan-huis verkopen zijn verboden, leveren aan huis mag wel onder bepaalde voorwaarden:
•
•
•
•

De bestelling moet vooraf geplaatst zijn;
Er mag niet cash betaald worden. Het bedrag moet overgeschreven worden;
De veiligheidsmaatregelen van de overheid moet gerespecteerd worden: draag een mondmasker,
respecteer de social distance (1,5 meter afstand);
De levering gebeurt buiten.

Gratis boodschappendienst aan huis
De gratis boodschappendienst aan huis is terug opgestart. De boodschappendienst is opgericht om de
kwetsbare burgers in onze gemeente te ondersteunen.
Elke inwoner van Sint-Laureins (dus elke persoon die op het grondgebied Sint-Laureins woont)
•
•

of in quarantaine leeft door het coronavirus
of een risicopatiënt is en niet mag van de dokter

Klik hier24 voor meer info over de boodschappendienst.

Ben je besmet met Covid-19 en heb je in de afgelopen 10 dagen een afspraak gehad in
het gemeentehuis, Huis van de Vrije Tijd, depot Technische dienst of de Sociale dienst?
Gelieve dit te melden aan de hand van dit formulier25.

Protocollen
Op de site www.info-coronavirus.be26 vind je een overzicht van alle protocollen voor de horeca, winkels,
werk, sport, cultuur, jeugd, onderwijs en kinderopvang, toerisme en religie.
Op de site van Sport Vlaanderen27 vind je ook een overzicht van de huidige sport protocollen.

Ondernemers
Algemeen
Meer info op www.info-coronavirus.be28.

24. http://www.sint-laureins.be/website//5636-www.html?branch=1&language=1
25. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_xpxgh72RHSftHNE1slc0fKXJz0LLdHdcdVZWXHFWSUWLGA/viewform?
usp=sf_link
26. https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/
27. https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
28. http://www.info-coronavirus.be
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Download de gids voor de handel hier29.
Download de gids veilig aan het werk hier30.
Horeca
Mee info voor de horeca op www.horecavlaanderen.be31.

Steunmaatregelen en premies
Steunmaatregelen VLAIO32
Financiële ademruimte voor bedrijven33
Je kan met jouw vragen terecht bij het contactcenter van VLAIO, telefonisch of via Whatsapp, op het
nummer 0800 20 555. Ja kan ook mailen naar info@vlaio.be.
Premies Cultuursector34
Coronalijn en noodfonds voor verenigingen35

Openbaar vervoer
De Lijn accepteert geen cash betalingen meer, enkel betaling via bankcontact is mogelijk.
Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf 12 jaar en ouder.
Meer info over de corona maatregelen bij De Lijn en de NMBS vind je hier:
De Lijn: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/
NMBS: https://www.belgiantrain.be/nl/news/coronavirus

Erediensten en begrafenissen
Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke bijeenkomsten mogen met inachtneming van onder meer de
volgende regels:
•
•

De veiligheidsafstand moet worden nageleefd met een maximum van 15 personen;
Rituelen met fysiek contact blijven verboden.

Klik hier38 voor de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria.

Reizen
• Beperking niet-essentiële reizen
Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van 27 januari tot
maandag 1 april 2021.
Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
38.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/coronavirus-gids-opening-handel.pdf
https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/Generiekegids_light.pdf
http://www.horecavlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/steunmaatregelen-vlaio-15-oktober-2020
https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/heropstart-na-corona/nood-aan-financiele-ademruimte/premies-en-andere-inkomsten
https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/premies-voor-de-cultuursector-15-oktober-2020
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vragen-en-maatregelen-cultuur-en-media
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/covid-19-voorlopige-richtlijnen-begrafenisondernemers-en-crematoria-update
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Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer39.
De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de
nodige documenten.
Reizigers die met de bus of trein reizen vanuit een land dat zich buiten de Europese Unie en de
Schengenzone bevindt, moeten aan de openbare of private trein- of busvervoerder hun ingevuld Passenger
Locator Form kunnen voorleggen.
De trein- of busvervoerder controleert iedereen voorafgaand op de boarding.
Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten.
Een overzicht van de reizen die worden toegelaten lees je op: https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/
overlegcomite-beslist-tijdelijk-reisverbod-en-uitbreiding-isolatie
• Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika
Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en ZuidAmerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en
dag 7.
• Dubbele test bij binnenkomst
Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test
voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of
een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de
Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.
Situatie in het land van bestemming
Om de situatie in het land van bestemming te kennen, is het daarom raadzaam de website van Buitenlandse
Zaken41 te raadplegen.
Passenger Location Form
Het formulier kan je online invullen via de website info-coronavirus.be42.
Alle info op www.info-coronavirus.be43.

AZ Alma en Huisartsenwachtpost Meetjesland
Alle informatie over de bezoekregeling in AZ Alma vind je op www.azalma.be44.
Heb je symptomen van Covid-19?
Dit kan enkel op afspraak via de Huisartsenwachtpost Meetjesland.
Een afspraak maken en de meest recente info over de werking van de Huisartsenwachtpost vind je op:
www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be45.

Provincie Oost-Vlaanderen
Een overzicht van alle maatregelen die de Provincie Oost-Vlaanderen neemt, vind je op hun website https://
oost-vlaanderen.be/bestuur-en-regio/coronavirus-.html
39. https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/
downloads/20210126_BU_Verklaring_op_eer_Finaal_NL_Goedgekeurd_Blanco_in_te_vullen.pdf
41. https://diplomatie.belgium.be/nl
42. https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form
43. http://www.info-coronavirus.be
44. http://www.azalma.be/
45. http://www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be/
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Vragen?
De federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft in nauwe samenwerking met de Gemeenschappen en
Gewesten, het initiatief genomen om alle belangrijke informatie samen te brengen.
Op de website www.info-coronavirus.be47 is alle informatie makkelijk te vinden en worden de veel gestelde
vragen doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.
Ook via de sociale media van Volksgezondheid (Twitter - @be_gezondheid en Facebook) kan je steeds de
nieuwe ontwikkelingen en het hygiëne-advies waarmee je jezelf kan beschermen tegen het Coronavirus
volgen.
Hulplijn

Website

Contact

Algemeen informatienummer
FOD Volksgezondheid

www.info-coronavirus.be48

0800 14 689 (bereikbaar van 8 tot
20 uur)
info-coronavirus@health.fgov.be

Informatienummer FOD
Economie

coronavirus: informatie voor
ondernemers49

0800 120 33

Noodnummer FOD Buitenlandse
Zaken
voor Belgen in het buitenland
Informatienummer voor vragen
van ondernemers:
contacteer VLAIO

02 501 4000

coronavirus: steun uw bedrijf50

Vragen van culturele organisaties
departement CJM

0800 20 555

02 534 18 24

Informatienummer uitsluitend
voor schooldirecties

coronavirus: informatie voor
scholen en CLB's51

02 553 27 46 (bereikbaar van 8 tot
17 uur)

Vragen van ouders

coronavirus: informatie voor
ouders52

contacteer de school

Informatie voor zorgverleners

coronavirus: zorgverleners53

Nationaal Crisiscentrum

BE-Alert54

ontvang rechtstreeks belangrijke
meldingen via BE-Alert

47. http://www.info-coronavirus.be
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Tot datum

9/04/21

Prioritair

true

Hoogte

1080

Breedte

1920

Coronamaatregelen
ID: 5694-www | Versie: 105 | Datum: 16/02/21 14:20:35

10

