Coronavirus: alle info in een notendop
Coronamaatregelen
Laakdal volgt de federale regels en dus ook de coronabarometer. Deze bestaat uit 3 codes waarin telkens andere
maatregelen gelden:
 Code geel: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle.
 Code oranje: toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren.
 Code rood: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem.
Meer info over het coronavirus en de huidige maatregelen vind je op www.info-coronavirus.be.

Vaccinatie
Vaccinatie beschermt jezelf en anderen tegen het coronavirus. Met een herfstbooster breng je je bescherming tegen COVID19 weer op het hoogste niveau.
Vanaf vrijdag 30 september starten de vaccinaties in het nieuwe vaccinatiecentrum. Dit bevindt zich in het gebouw van de
voormalige meubelwinkel Verhaegen, Diestseweg 139.
De helpdesk van het vaccinatiecentrum is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 u. tot 17.00 u. op het
nummer 014 56 79 90. Je kan de helpdesk bereiken met vragen over deze vaccinatiecampagne of als het niet lukt om je
afspraak zelf online in te boeken.
Meer info over de herfstbooster vind je op www.vlaanderen.be/vaccinatie-tegen-covid-19.

Testen op het coronavirus
Wanneer laat je je testen? Volgende 3 visuals geven je een handig overzicht:
 Bij klachten;
 Bij een hoogrisicocontact zonder symptomen;
 Op reis.
De nodige tools voor het uitvoeren van een zelfevaluatietest, het aanvragen van een testcode en het bekijken van je
testresultaten worden handig gebundeld: www.mijncoronatest.be
Meer info over testen op het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl/testen/ en reizen tijdens corona: https://www.infocoronavirus.be/nl/reizen/.

Quarantaine en isolatie
Quarantaine betekent dat je je preventief afzondert, om een mogelijke verspreiding van het coronavirus te beperken.
Isolatie betekent dat je thuis blijft als je ziek bent of positief testte op het coronavirus.
Meer info over quarantaine en isolatie: /www.info-coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/.

Mondmaskers
Een mondmasker is niet langer verplicht, behalve bij bepaalde zorgverleners en in bepaalde zorginstellingen, zoals
ziekenhuizen en woonzorgcentra. Op plaatsen waar het erg druk is en je geen afstand kan houden wordt het mondmasker
nog wel aanbevolen.
Meer informatie over het dragen van mondmaskers: https://www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker/.

Corona info in foreign languages
Find info on corona in more then 10 languages on the following websites:
 https://www.info-coronavirus.be/en/translation/
 https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

