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Geachte,

Het stadsbestuur is zich ervan bewust dat de aanhoudende coronacrisis een enorme impact
heeft op de werking van uw vereniging. Het organiseren van coronaproof activiteiten vergt
vaak een alternatieve aanpak en extra inspanning. Daarnaast blijft de kans reëel dat een lid
vroeg of laat positief test op COVID-19. Om de verdere verspreiding van het virus te
voorkomen, vraagt het stadsbestuur om de volgende stappen te volgen.

Vraag aan de leden van uw vereniging om bij een positieve coronatest eerst de
verantwoordelijke van de vereniging of club in te lichten, vooraleer de andere leden
te venruittigen, en verder advies (van de huisarts) af te wachten.

De referentiepersoon van de stad HamonlAchel Bjorn de Waal start het
contactondezoek op. Dit bepaalt wie een hoog risico- en een laag risicocontact is.
Deze inschatting gebeurt steeds in overleg met een arts.

Via het contactonderzoek ontvangt u advies voor de leden van je vereniging. Hoog
risicocontacten ontvangen een brief met hierin de nodige stappen om in
quarantaine te gaan. Laag risicocontacten ontvangen eveneens een brief, zodat
ook zij geïnformeerd en gerustgesteld worden. Enkel de hoog risicocontacten
moeten in quarantaine gaan.

Wordt er binnen uw vereniging een besmetting vastgesteld? Dan neemt u dus zo snel mogelijk
contact op met Bjorn de Waal via 011/510531 of bdewaal@hamont-achel.be. Het is belangrijk
om niet meteen elk lid naar de huisarts of triagepost te sturen.

Daarnaast vraagt het stadsbestuur om deze boodschap op een positieve manier te
communiceren naar de leden van uw vereniging. Motiveer hen om mee te werken aan het
contactonderzoek. Op die manier verkleinen we niet alleen het risico op verdere verspreiding
van het virus, maar ook de kans op ongerustheid.

Alvast bedankt voor uw medewerking

Met de meeste hoogachting,
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contactpersoon

lngrid Scheelen

e-mail

isc@hamont-achel.be

telefoon

+32 (0)11 5í 05 32

Rik Rijcken,
Burgemeester
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Goethals,
Algemeen directeur
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