#COVID19
📣 Mededeling van de 19 burgemeesters
⚠️ De 19 Brusselse gemeenten passen de afzonderingsregels strikt toe
De gemeenten en hun politiediensten zijn ervoor verantwoordelijk de bepalingen uit het besluit van
18 maart 2020, dat reglementair de nieuwe richtlijnen vertaalt die voortvloeien uit de laatste
Nationale Veiligheidsraad, te doen toepassen.
Ter herinnering de algemene filosofie van de maatregelen:
👉 De maatregelen die ertoe strekken verplaatsingen drastisch te verminderen worden verhoogd
👉 Samenscholingen worden verboden
👉 De richtlijnen en regels van "social distancing" worden uitgebreid
De notie van "social distancing" omvat de volgende principes:
☑️ Vermijden dat mensen close contact hebben
☑️ Zich houden aan een minimumafstand van 1,5 meter tussen mensen
☑️ Vermijden om te gaan met verschillende groepen om het risico op overdracht van het virus niet te
verhogen
Deze notie van "social distancing" moet noodzakelijkerwijs gepaard gaan met maatregelen die er
tegelijk toe strekken eenzaamheid te vermijden en de solidaire handelingen in de strijd tegen dit
virus te verhogen. Elke gemeente heeft hiervoor initiatieven op touw gezet.
Wat betreft de openbare ruimte:
❌ Aangezien het coronavirus COVID-19 via de lucht overgedragen lijkt te worden van de ene mens
op de andere; aangezien de overdracht van de ziekte tot stand lijkt te komen via alle mogelijke
manieren van uitademing door de mond en de neus;
❌ Aangezien, rekening houdend met het voorgaande, samenscholingen op gesloten en overdekte
plaatsen, maar ook in de open lucht een bijzonder gevaar vormen voor de volksgezondheid;
🏘️ Mensen moeten thuisblijven
🚫 Samenscholingen zijn verboden. Het is verboden zich op de openbare weg en op openbare
plaatsen te bevinden, behalve in geval van noodzaak:
☑️ Naar de plaatsen gaan die open mogen zijn op basis van artikel 1 en 3 en ervan terugkeren
☑️ Naar de geldautomaat of het postkantoor gaan en voor medische zorgen
☑️ Hulp en verzorging bieden aan ouderen, minderjarigen, personen met een handicap en
kwetsbaren
☑️ Voor beroepsverplaatsingen, inclusief het woon-werkverkeer
☑️ Buiten gaan wandelen
☑️ Voor individuele lichaamsbeweging (om de band met familie of vrienden te bewaren, is het
toegestaan deze activiteiten met een of twee personen te beoefenen).
🏥 De naleving van deze regels wordt benadrukt door onze ziekenhuizen, die aan de alarmbel
trekken voor de gevolgen van niet-naleving van de principes van afzondering en die eraan herinneren
dat "het virus niet rondgaat, het zijn wij die het doen rondgaan"❗

🚨 De 19 burgemeesters waken over de naleving van deze regels en vragen de politiediensten ze toe
te passen. Wie ze niet naleeft, kan "een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en een boete
van 26 tot 500 euro of slechts een van deze straffen krijgen". De burgemeester of de
zonecommandant kan daarnaast van ambtswege overgaan tot de uitvoering van deze maatregelen,
op kosten van diegene die weigert of in gebreke blijft.

