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Coronacrisis
Beste ondernemer
Als ondernemer in de voedingssector zorgt u voor de bevoorrading van onze inwoners. Wij willen u
en uw personeel daar uitdrukkelijk voor bedanken. Want we beseffen zeer goed dat dat momenteel
in zeer moeilijke omstandigheden gebeurt. We hopen dat de affiches die aan u geleverd zijn nuttig
zijn voor u, net als de politiecontroles die regelmatig patrouilleren aan de winkels.
Met deze brief wil ik graag uw medewerking vragen voor de gezondheidswerkers die momenteel in
de frontlinie staan voor de bestrijding van het coronavirus. Zij presteren momenteel vele uren om
voor al onze inwoners te zorgen. Voor hen willen we uw medewerking vragen, zodat dat winkelen
snel(ler) en efficiënt kan gebeuren.
Daarom zouden we u willen vragen als uitbater van een voedingswinkel, krantenwinkel of apotheek
in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven om aan zorgverleners en vrijwilligers van de
thuisboodschappendiensten, op vertoon van hun identificatiebadge of onze zorgpas als dokter,
apotheker, ziekenhuispersoneel, rusthuis en thuisverpleging, ... voorrang te verlenen wanneer zij zich
aanbieden aan de ingang van uw winkel en aan de kassa ?
De medewerkers van het AZ Herentals hebben een eigen identificatiebadge, maar dokters,
apothekers en rusthuispersoneel hebben dat niet. Op de affiche in bijlage vindt u een dergelijk
voorbeeld. Dat maakt het voor u gemakkelijker.
Tenslotte willen we u met een extra affiche ondersteunen. We vernemen dat er nog altijd zieke
inwoners zijn die de winkels betreden. We raden hen in de 2e affiche aan om thuis te blijven en onze
thuiszorgdienst te bellen, die dan voor hen de boodschappen zal doen.
Ik hoop op uw steun te mogen rekenen en wij maken uw bereidwilligheid zeer graag over aan onze
zorgverleners!
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