Besluit van de burgemeester van Glabbeek houdende preventieve
maatregelen mbt de bestrijding van het coronavirus
~

Gemeente
Glabbeek
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de heropflakkering van het Coronavirus heeft de Nationale Veiligheidsraad een reeks
maatregelen genomen die vanaf zaterdag 25 juli en woensdag 29 juli 2020 in het hele land van toepassing
zullen zijn. De burgemeester legt op het grondgebied van Glabbeek bijkomende maatregelen op.
Elke persoon + 12 jaar die onderstaande locaties betreedt
- alle gemeentelijk gebouwen: gemeentehuis, OCMW, lokalen technische dienst, gemeentelijke bibliotheek,
buitenschoolse kinderopvang, de gemeenteschool en alle gemeentelijke zalen;
- alle schoolgebouwen op het grondgebied;
- het woonzorgcentrum Den Boomgaard;
- alle publieke evenementen op het grondgebied van Glabbeek.
wordt verplicht:
- tot het dragen van een mondmasker op correcte wijze;
- de handen te desinfecteren bij aankomst en vertrek;
- tot het laten meten van de lichaamstemperatuur via een hiervoor voorziene thermische camera. Indien er
koorts wordt vastgesteld mag deze persoon het gebouw of evenement niet betreden en wordt hij/zij
doorverwezen naar de huisarts.
Juridische grond
Het Ministeriële Besluit van 30 juni 2020 inzake de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus
Covid-19 te beperken.
De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad op 23 juli en 27 juli 2020.
De burgemeester is bevoegd op basis van art. 63-67 van het decreet lokaal bestuur.
BESLUIT:
Artikel 1: Alle personen+ 12 jaar (personeel en bezoekers) die een gemeentelijk gebouw, de scholen of het
woonzorgcentrum in Glabbeek betreden moeten een mondmasker op correcte wijze dragen, hun handen
desinfecteren en hun temperatuur laten meten via het hiervoor voorziene toestel aan de inkom.
Artikel 2: Aan de organisatoren van publieke evenementen wordt de nodige apparatuur om de

lichaamstemperatuur te kunnen meten ter beschikking gesteld. Alle bezoekers van deze publieke
evenementen moeten op een correcte wijze een mondmasker dragen (behalve aan tafel), hun handen
desinfecteren en hun temperatuur laten meten via het hiervoor voorziene toestel aan de inkom.
Artikel 3: Ingeval van koorts of bij het niet dragen of niet correct dragen van het mondmasker wordt de

toegang geweigerd. Bij koorts wordt de betrokken persoon doorverwezen na

ijn/haar huisarts.
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