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Contactpersoon

Beste lezer,
We komen in de strijd tegen het coronavirus in een nieuwe fase. Landelijk zijn nieuwe maatregelen
genomen. Lokaal is er maatwerk mogelijk. Graag vraag ik uw steun en medewerking om het virus te
bestrijden.
Ik zie in onze regio veel goede voorbeelden. Zo registreren en plaatsen de horecazaken nu alle
bezoekers. In winkels en bij bedrijven zijn looproutes en andere aanwijzingen. Scholen en
studentenverenigingen zoeken naar manieren om toch een fijne introductie te bieden, nu fysieke
samenkomsten niet vanzelfsprekend zijn. Bij recreatieplassen en andere drukke plekken houden
bezoekers afstand.
De coronacrisis raakt ons allen. Het heeft een grote impact op ons leven. Juist in deze zomerperiode
is de behoefte aan meer vrijheid voelbaar. Toch zie ik ook dat het naleven van de regels verslapt.
Een tweede golf besmettingen ligt op de loer.
Daarom wil ik nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is alle regels te volgen. Samen zijn we
verantwoordelijk om het coronavirus onder controle te houden. Het naleven en handhaven blijft
nodig. Soms is een waarschuwing voldoende. In andere gevallen moet ik besluiten tot een tijdelijke
sluiting.
We willen een tweede golf en meer maatregelen voorkomen. Daar heb ik u bij nodig. Daarom
nogmaals de oproep om u te houden aan de maatregelen. Ook wil ik u erop wijzen de eigen
protocollen nieuw leven in te blazen. Ik vraag u nadrukkelijk om uw leden, medewerkers, bezoekers,
naasten, jong en oud, aan te spreken op het naleven van de regels.
Niet vergeten
•
•
•
•

Blijf thuis bij klachten en laat u testen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Ook bij bezoek thuis.
Blijf weg van drukke plekken.
Was vaak uw handen.
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Vragen over het coronavirus?
• U kunt bellen naar 0800 - 1351.
• Of naar +31 20 205 1351 als u in het buitenland bent.
• Het telefoonnummer is open van 8:00 uur tot 20:00 uur.
Alleen samen krijgen we corona onder controle. Met elkaar voorkomen we een tweede lockdown.
Ik reken op u.
Met vriendelijke groet,
De voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid,

drs. H.M.F. Bruls
Ook namens de burgemeesters van Berg en Dal, Heumen, Wijchen, Druten, Beuningen, NederBetuwe, West Maas en Waal, Buren, Tiel, West Betuwe, Maasdriel, Zaltbommel, Culemborg.
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