
1 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. 

De lokale dienstencentra veilig heropenen vanaf 21 

september. 

 

We werken eraan! 

 

Beste bezoeker van het lokaal dienstencentrum, 

Op donderdag 12 maart 2020 sloot het lokaal dienstencentrum verplicht de deuren om de 

verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan. Al bijna drie maanden kunnen we je niet 

ontvangen in ons anders zo bruisend lokaal dienstencentrum.  

Om je tijdens deze moeilijke periode zo goed mogelijk te ondersteunen, belden we je op, werd het 

Lummeneke in het leven geroepen, vrijwilligers ingezet via Lummen helpt om een antwoord te 

bieden op verschillende hulpvragen. Kortom, we bleven persoonlijke dienstverlening aan huis en op 

afstand aanbieden.  

Vanaf 21 september kunnen onze deuren weer open voor ontmoetingsmomenten, maaltijden, 

cursussen en praatgroepen. Dit kan jammer genoeg maar in beperkte groepen dus reserveren is voor 

alle activiteiten ook de ontmoetingsmomenten verplicht.  

Opnieuw aanbieden van onze dienstverlening en activiteiten kan uiteraard enkel mits de nodige 

voorzorgmaatregelen. En daarvoor vragen we graag je medewerking! 

 

Kom je naar het lokaal dienstencentrum? Hou je dan aan deze maatregelen: 

 Hou steeds 1,5 meter afstand (social distance); 

 Was je handen regelmatig met water en zeep (handhygiëne); 

 Als je niest of hoest, draai je hoofd weg van anderen en gebruik een 

wegwerpzakdoekje om je neus en mond te bedekken. Gooi je doekje in de vuilbak. 

Geen doekje in de buurt? Hoest of nies in je elleboog (hoest- en niesetiquette); 

 Draag een mondmasker wanneer je geen 1,5 meter afstand kan bewaren. 

 

Wanneer kom je NIET naar het lokaal dienstencentrum? 

 Als je symptomen hebt van COVID-19 (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen, …). 

Raadpleeg dan zo snel mogelijk je huisarts! 

 Als je minder dan 14 dagen geleden positief werd getest op COVID-19; 

 Als je geïdentificeerd bent als een hoog of laag risicocontact van een persoon die 

besmet is met COVID-19 in het kader van contact tracing. 

 



1 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. 

 

Twijfel je om terug naar het lokaal dienstencentrum te komen uit angst voor 

besmetting? 

We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen. Zo dragen we zelf 

steeds een mondmasker om jou te beschermen, poetsen en ontsmetten we regelmatig alle ruimtes 

en materialen, …  

Ben je vrijwilliger en behoor je tot de risicogroep1? Overleg dan eerst even met je huisarts of hij het 

een goed idee vindt om je vrijwilligerswerk in het lokaal dienstencentrum terug op te starten. Als de 

huisarts akkoord is, dan ontvangen we je met open armen als onze dienstverlening nog verder 

uitgebreid zal worden.  

De voorbereiding vraagt tijd en sommige maatregelen brengen beperkingen met zich mee. Zo zullen 

we slechts een deel van ons aanbod kunnen herstarten in kleinere groepen. 

Wij rekenen op je begrip en vragen om de richtlijnen ook zelf strikt na te leven. Enkel zo maken van 

het lokaal dienstencentrum een veilige omgeving waar we elkaar opnieuw mogen ontmoeten. 

 

Meer informatie? 

 

- Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

- Lokaal dienstencentrum ’t klavertje 

013 390 605 of lokaaldienstencentrum@lummen.be 

 

Hopelijk tot gauw in ons lokaal dienstencentrum! 

 

 

 

 

 

http://www.info-coronavirus.be/
mailto:lokaaldienstencentrum@lummen.be

