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Vrijdag 24 april besliste de Nationale Veiligheidsraad over de exit-strategie in de strijd
tegen het coronavirus en werd een tijdschema voor de komende weken (exit-strategie)
gelanceerd.  Samen - stroomopwaarts - krijgen we in Temse het coronavirus klein.  Ook
deze nieuwe uitdaging gaan we samen aan! 
 

De eerste veranderingen zijn ingegaan op maandag 4 mei. 
 

Het overgrote deel van onze inwoners legde de afgelopen weken een bijzonder grote
discipline aan de dag om de coronamaatregelen strikt na te leven.  Onze huisartsen, onze
woonzorgcentra, de thuisverpleegkundigen en al wie van ver of van dichtbij betrokken
was bij het gezond houden van de Temsenaren leverden prachtprestaties en zijn
iedereen enorm dankbaar voor de solidariteit. Meer dan ooit is het gemeentebestuur fier
op z’n inwoners. Jullie bevestigden Temse als een warme, solidaire gemeente.

De officiële toelichting van de exit-strategie door de Nationale Veiligheidsraad luidde een
nieuwe fase in. Het coronavirus is absoluut nog niet definitief verslagen, toch staan we de
komende weken voor een gefaseerde versoepeling van de maatregelen. Elke
versoepeling gaat gepaard met strikte hygiëne- en afstandsmaatregelen. We beseffen dat
deze versoepeling niet voor elke inwoner even gemakkelijk is en hebben dan ook veel
begrip voor de angst en onzekerheid die hiermee mogelijk gepaard gaan. Terwijl we de
afgelopen weken met ons gezin vooral thuis moesten blijven, starten we de komende
periode opnieuw met werken of naar school gaan.

S A M E N
S T R O O M O P W A A R T S

Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
Was vaak je handen met water en zeep.
Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
Beperk je fysiek sociale contacten.
Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

1.
2.
3.
4.
5.

Opnieuw werken of naar school

Algemene maatregelen zijn van levensbelang en blijven behouden



 

De uitwerking van deze twee belangrijke fases - waarbij ook de scholen worden heropend - wordt door de
regering nog verfijnd.  Hierover berichten we later.

Alle winkels  - klein of groot, ongeacht de aard - mogen opnieuw de deuren openen. Ook zij moeten
zorgen voor de toepassing van hygiënemaatregelen en voldoende afstand tussen zowel de klanten
onderling als de winkelmedewerkers met de klanten. De specifieke voorwaarden voor de heropening
van de winkels worden nog bepaald, zowel op vlak van winkelorganisatie, klantenontvangst als
toegangsbeperking.·       
Contactberoepen - zoals kappers - mogen nog niet openen.
De gemeentelijke dienstverlening wordt uitgebreid: op woensdag is er opnieuw dienstverlening; een
bezoek op afspraak is dan mogelijk op ALLE weekdagen en zaterdagvoormiddag. Alle bezoekers ouder
dan 12 jaar dienen een mondmasker te dragen en de veiligheidsregels te respecteren.

 

Fase 1B - Vanaf maandag 11 mei

Fase 2 - Vanaf maandag 18 mei
Fase 3 - Ten vroegste vanaf maandag 8 juni

Fysieke ontspanning in de buitenlucht (wandelen, fietsen) mag met 2 extra personen, aanvullend op
de eigen gezinsleden.
Aanvullend op de bestaande winkels die open zijn, mogen ook  stoffen- en garenwinkels  de deuren
openen. Dit helpt iedereen bij het maken van herbruikbare stoffen mondmaskers.
De werking van de gezondheidszorg wordt stapsgewijs genormaliseerd.
In plaats van de bestaande noodopvang vangen scholen de kinderen op van alle werkende ouders.
Alle gebouwen van het lokaal bestuur blijven enkel toegankelijk na afspraak. Alle bezoekers ouder dan
12 jaar dienen een mondmasker te dragen en de veiligheidsregels te respecteren.

Alle bedrijven  mogen opnieuw opstarten met respect voor hygiëne- en afstandsvoorwaarden. Elk
bedrijf moet zijn werkorganisatie zo coronavrij mogelijk aanpassen, gebaseerd op de sectorale
afspraken. Telewerken blijft de norm.
Het dragen van een mondmasker is verplicht op het openbaar vervoer, zowel in de voertuigen als in de
stations en op het perron. Door het dragen van een mondmasker bescherm je je medereizigers tegen
besmetting. Vermijd zoveel mogelijk de piekuren.
Buitensporten  (golf, tennis, vissen, paardrijden,…) zonder fysiek contact worden met maximum 2
personen opnieuw mogelijk.

Fase 1A - Sinds maandag 4 mei

www.temse.be
Telefoon: 
E-mail: corona@temse.be
www.info-coronavirus.be/nl
www.maakzelfjemondmasker.be

meer info

03 710 13 75



M O N D M A S K E R S
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De federale overheid voorziet voor elke inwoner
ouder dan 12 jaar een mondmasker en 2
filters.    Volgens de laatste berichtgeving zal de
levering van de filters gebeuren in 5 golven.    De
eerste 2 (kleine) leveringsgolven zijn gepland op 4
en 8 mei.    Het overgrote deel van de filters wordt
door de regering voorzien rond 15 en 22 mei. 
 
Over de levering van de eigenlijke mondmaskers
werd door de federale overheid nog geen
informatie verstrekt.

Op 22 april verbond ons bestuur zich met de stad
Sint-Niklaas en 6 andere Wase gemeenten voor
de aankoop van mondmaskers door middel van
een groepsaankoop.    De bestelling van 26.000
mondmaskers voor Temse werd geplaatst bij
Think Pink.  
De vermoedelijke leverdatum van deze
herbruikbare (stoffen) maskers is ten vroegste
voorzien op 18 mei.

 

Mondmaskers maken een belangrijk onderdeel uit van de exit-strategie. Een mondmasker beschermt in de
eerste plaats niet jezelf, maar anderen. Het verhindert de verspreiding van minuscule speekseldruppels
naar anderen in je omgeving. Er is al veel gezegd en geschreven over mondmaskers, die slechts nuttig zijn
wanneer de algemene maatregelen (zie hierboven) worden gerespecteerd.  Deze algemene maatregelen
blijven prioritair, ook als je een mondmasker draagt.

Zorg zelf voor je mondmasker
Door de lange levertermijnen en de start van Fase 1a van de exit-strategie op 4 mei, vragen wij aan onze
inwoners om zelf initiatief te nemen.  Velen hebben zich reeds voorzien van één of meerdere herbruikbare
maskers.    Zij die nog geen masker beschikbaar hebben, kunnen er zichzelf één aanschaffen.    Een
aantal apotheken in Temse hebben verschillende types in voorraad.
 
Heb je mondmaskers te veel en wil je die ter beschikking stellen van anderen?   Breng ze dan tijdens de
kantooruren binnen in AC De Zaat of het Sociaal Huis. 
Buiten de kantooruren kun je de maskers deponeren in de inleverschuif van de bibliotheek.
 
Je kunt echter ook zelf aan de slag.    In onze gemeente helpt Mondkapje ons een handje om zelf een
mondmasker te maken en er correct en veilig mee om te gaan.   Volg de tips en raadgevingen van dit
sympathieke helpertje en maak zelf je mondmasker.  Hiervoor hoef je geen naai-expert te zijn. 
In het demonstratiefilmpje herken je vast bekende Temsenaren:

 

Mondmaskers van de federale overheid Mondmaskers van het lokaal bestuur Temse

www.temse.be


