Drogenbos, 16 maart 2020
Beste inwoner,
De Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 nam verschillende maatregelen ter
preventie van de verspreiding van het coronavirus.
Het OCMW van Drogenbos heeft ten gevolge van deze maatregelen besloten om aan
personen die tot de risicogroep behoren de mogelijkheid te geven zich in te schrijven
voor onze tijdelijke gratis opbeldienst. Als u dat wenst, belt iemand van het OCMW u
thuis op om zich ervan te verzekeren dat u in orde bent en of u hulp nodig hebt. Als u geen
antwoord geeft, neemt het OCMW contact op met een van uw familieleden, waarvan u de
contactgegevens hebt opgegeven om het nodige te doen of de hulpdiensten.
Wie behoort tot de risicogroep:
Het gaat over personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met
hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt
is.
Als u geïnteresseerd bent in deze service, gelieve het ingevulde formulier terug te bezorgen
aan het OCMW of neem contact met ons op, 02 334 72 32 – info@ocmw-drogenbos.be.
Iedereen kan bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus!
Wij dringen aan op het toepassen van de basishygiënemaatregelen:
•
•
•
•
•

Was regelmatig je handen.
Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare
vuilnisbak.
Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
Blijf thuis als je ziek bent.
dicht contact vermijden.

Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn
steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

Inlichtingenformulier opbeldienst

Ik wil gecontacteerd worden omdat ik tot de risicogroep behoor voor het coronavirus
Voor mijn registratie, communiceer ik u:
Mijn voornaam: ………………………………..Mijn familienaam: …………………………………………………….
Mijn adres: ……………………………………………………………………………………………… te 1620 Drogenbos
Tel: ……………………………………………………..………. GSM ……………………………………………………………...
Naam huisarts: ………………………………………………… Tel huisarts: ……………………………………………..
De lijst met contactpersonen (in volgorde van prioriteit) als ik de telefoon niet beantwoord:
Relatie

Voor- en familienaam

Telefoon

Adres

Opgemaakt te Drogenbos, op ……………………….
Handtekening

Formulier in te vullen en terug te sturen, te mailen naar het OCMW van Drogenbos – Grote
Baan 226 - 1620 Drogenbos of informatie om telefonisch te communiceren aan 02 334 72
32.
info@ocmw-drogenbos.be

