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Beste inwoners,
De gemeente Glabbeek communiceert permanent via de gemeentelijke website
www.glabbeek.be en www.facebook.com/gemeenteglabbeek alle updates van het
nationaal crisiscentrum mbt de coronamaatregelen. Maar omdat er ook heel wat
inwoners zijn die niet online bereikbaar zijn, bezorgen we deze nieuwsbrief via een
huis-aan-huis bedeling. In deze nieuwsbrief informeren we alle inwoners over alle
maatregelen binnen onze gemeente die gebaseerd zijn op de actuele richtlijnen,
ministeriele besluiten en besluiten van de burgemeester.
Als iedereen deze duidelijke richtlijnen met gezond verstand opvolgt, dan is er geen
paniek nodig en kunnen we deze ongeziene gezondheidscrisis het hoofd bieden.
Uw burgemeester,
Peter Reekmans

Algemene richtlijnen:
Blijf thuis als je ziek bent en contacteer je huisarts telefonisch.
Was regelmatig je handen, geef geen handen of kussen en raak uw gezicht zo weinig
mogelijk aan.
De social distance (minimum 1.5 meter afstand houden tussen personen) wordt
behouden in alle omstandigheden.
Beperk sociaal contact met anderen. Blijf zoveel mogelijk binnen en organiseer geen
feestjes met vrienden. Doe enkel noodzakelijke verplaatsing buiten huis om te
werken of voeding te kopen.
Een mix van verschillende leeftijden moet absoluut worden vermeden.
OCMW- en gemeentediensten:
Het OCMW en het gemeentehuis blijven tijdens de normale openingsuren verder
werken met gesloten deuren. De diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak via
016/772929 of gemeentebestuur@glabbeek.be (gemeentehuis) en 016/772870 of
info@ocmw.glabbeek.be (OCMW).
Alle thuisdiensten van het OCMW blijven operationeel.
De gemeentelijke bibliotheek blijft enkel open op afspraak via 016/779393 tijdens de
weekdagen op de normale openingsuren enkel om boeken af te halen (tijdens het
weekend is de bibliotheek gesloten)
Alle gemeentelijke zalen zijn voor alle activiteiten gesloten.
Alle gemeentelijke buitenspeeltuinen, de sportkooi en het skatepark zijn gesloten.
Spelen en skaten is hier dus verboden!
Alle erediensten worden geannuleerd. Huwelijken, doopsels, en andere vieringen gaan
niet door. De enige uitzondering hierop vormen begrafenissen, weliswaar in beperkte
kring.
Het containerpark is gesloten, maar de afvalophaling blijft doorgaan. Elke inwoner
krijgt uitstel voor de aankoop van een nieuwe GFT-sticker, het GFT-afval blijft de
komende weken opgehaald worden met de oude sticker. Huisvuilzakken kunnen
aangekocht worden via de supermarkt.

Horeca, winkels en evenementen:
Vanaf 14 maart zijn alle restaurants en cafés gesloten. Alle recreatieve, sportieve en
culturele activiteiten, publiek en privé, ongeacht hun omvang, zijn geannuleerd.
Alle evenementen privé of publiek zijn verboden.
Restaurants, frituren en broodjeszaken mogen open blijven om maaltijden te laten
afhalen of te bezorgen. Er mogen in geen geval mensen ter plaatse eten.

Winkels die essentiële diensten leveren, blijven continu open. Het gaat dan om
apothekers, voedingswinkels (supermarkten, bakkers, traiteurs, drankenwinkels,
voedingswinkels, beenhouwerijen en nachtwinkels) en winkels voor dierenvoeder. De
bevoorrading van de voedingswinkels blijft gegarandeerd, zodat hamsteren geen
enkele zin heeft. Andere winkels mogen momenteel enkel in de week open blijven.
Extra dienstverlening voor kwetsbare inwoners:
De nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan,
hebben een grote impact op veel mensen. De meest kwetsbare inwoners zijn ouderen
en mensen met een zwakke gezondheid. Voor hen heeft de gemeente en het OCMW
extra dienstverlening voorzien voor o.a. boodschappen te doen, dieren te verzorgen,
sociaal contact en maaltijdenbedeling.
Iedereen die hulp nodig heeft, kan mailen naar info@ocmw.glabbeek.be of bellen
tussen 09.00 uur en 16.00 uur naar 016 77 28 70.
Oproep aan vrijwilligers:
Wij stellen een aantal gemeentelijke personeelsleden vrij voor onze extra
dienstverlening voor kwetsbare inwoners en doen eveneens een oproep naar
vrijwilligers die zich dienen te registreren via het OCMW, zodat elke vrijwilliger de
nodige richtlijnen kan krijgen. Binnen het OCMW registreren wij het aanbod van de
vrijwilligers en de aanvragen voor hulp.
Iedereen die hulp nodig heeft, kan mailen naar info@ocmw.glabbeek.be of bellen
tussen 09.00 uur en 16.00 uur naar 016 77 28 70.
Medische informatie
Inwoners die zich ziek voelen nemen telefonisch contact op met de huisarts of de
huisarts van wacht via het telefoonnummer 1733.
Indien de patiënt MILDE ZIEKTESYMPTOMEN VERTOONT: de patiënt wordt thuis
geïsoleerd tot de symptomen volledig verdwenen zijn.
Indien de patiënt ERNSTIGE ZIEKTESYMPTOMEN VERTOONT: de patiënt wordt
verwezen naar het ziekenhuis.
De actieve fase van het ziekenhuisnoodplan werd geactiveerd vanaf 14 maart in alle
ziekenhuizen. Alle consultaties, testen en geplande operaties moeten worden
geannuleerd. Enkel urgente en/of levensnoodzakelijke consultaties, onderzoeken en
interventies mogen plaatsvinden.
Wat betreft de bezoeken in ziekenhuizen, zij worden allemaal verboden behalve voor
ouders van kinderen jonger dan 18 jaar en de naaste familie van patiënten in kritieke
toestand of in palliatieve fase. Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of
onderzoeken dient te worden beperkt tot maximum één persoon.
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vragen over de werking van het OCMW: 016/772870
vragen over de werking van de gemeente: 016/772929
vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
vragen over economie: 0800/120.33
vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/5014000
medische vragen bel uw huisarts of de huisarts van wacht: 1733
dringende vragen kan je ook de burgemeester bereiken: 0473/562568
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