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Brief onder voorhoud van wijzigingen na 21 augustus 2020.
Beste inwoner,
In Roeselare evolueren de coronacijfers voorlopig gunstig. Die positieve resultaten zijn de inspanning van
iedereen. De Stad wil dan ook iedereen bedanken die de maatregelen goed volgt.
Bedankt Roeselarenaar voor je betrokkenheid en solidariteit. Bedankt voor je flexibiliteit en begrip in tijden
van corona. En vooral bedankt om vol te houden. Want het is nog niet voorbij. Blijf de richtlijnen nauwgezet
opvolgen. In het belang van ieders gezondheid! Bedankt!

ALERTFASES
De stad wenst absolute transparantie rond de cijfers en de fase waarin we ons bevinden.
Op www.roeselare.be/corona kan je volgen hoeveel besmettingen de stad telt en wat dit concreet
betekent voor jou als inwoner, handelaar, shopper of bezoeker #VANRSL. De gegevens worden dagelijks
bijgewerkt.
Roeselare volgt de alertfases van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Als stad krijg je een bepaalde
alertfase toegekend die kan variëren van 0 tot 3. Er zijn dus 4 mogelijke alertfases, die berekend worden op
basis van een aantal criteria:
•

Het aantal besmettingen over 7 dagen;

•

De rapportage van nieuwe gevallen gedurende ten minste 5 dagen na elkaar;

•

Een stijgend aantal nieuwe gevallen gedurende 4 van de 7 voorbije dagen.

MAATREGELEN
De stad volgt strikt de maatregelen die de federale overheid vorige week heeft aangekondigd, zoals het
verplicht dragen van een mondmasker op drukke plaatsen, winkels, parkings,… De bijkomende maatregelen
voor Roeselare die werden genomen, kunnen versoepeld worden:
•

Het dragen van mondmaskers blijft enkel verplicht op de Trax-site en in het kernwinkelgebied. Dit gaat
dan over de volgende (soms bepaalde delen) van straten en pleinen: Ardooisesteenweg, Stationsplein,
Sint-Amandsstraat, Henri Horriestraat, Jan Mahieustraat, Hendrik Consciencestraat, De Munt,
Torenstraat, Vlamingstraat, Garenstraat, De Coninckplein, Wortelstraat, Noordstraat, Citroenstraat,
Ooststraat, Delaerestraat, Poststraat, Polenplein, Grote Markt, Botermarkt, de Coninckplein, Wallenstraat,
Manestraat, Zuidstraat, Paterstraat, Sint-Michielsplein, Marie-Louise Demeesterplein. Dit wordt telkens
aangeduid met borden die tonen vanaf waar het dragen van een mondmasker verplicht is. Je kan de
kaart en regels raadplegen op www.roeselare.be/corona.

•

In de 16 Midwestgemeenten blijft het op het hele openbaar domein en op alle publiek toegankelijke
plaatsen voor iedereen vanaf 12 jaar verplicht om steeds een mondmasker op zak te hebben. Hiernaast
blijft het dragen van een mondmasker op de recyclageparken verplicht.

•

Winkelen met maximaal 2 personen, zonder tijdslimiet, is weer toegelaten.

•

Vanaf 1 september zullen evenementen met maximaal 200 personen binnen weer kunnen doorgaan.
In de buitenlucht gaat het om maximaal 400 personen. Mits in acht nemen van de maatregelen, zoals
social distancing en het dragen van een mondmasker. Op www.evenementen.roeselare.be vind je alle
info rond het aanvragen van een evenement.

•

We blijven echter waakzaam. Zo kunnen er opnieuw scherpere maatregelen komen bij een hogere
alertfase.

VEILIG TERUG NAAR SCHOOL
Volgende week is het zover. Dan zit de zomervakantie erop en gaan de scholen weer open. Alle leerlingen
van het kleuter-, lager- en middelbaar onderwijs zullen in de eerste week van september voltijds naar school
kunnen gaan. Kinderen vanaf 12 jaar moeten een mondmasker dragen.
Na die eerste week kunnen er wel aanpassingen komen, waardoor het schoolgebeuren voor sommige
leerlingen van het middelbaar anders zal verlopen. Scholen brengen de ouders daarvan zelf op de hoogte.
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig
voelen). Als die symptomen optreden, neem je contact op met de huisarts.

MAGAZINE
Deze week krijg je ook het stadsmagazine #VANRSL in je brievenbus. Een nummer waarin jij, de
Roeselarenaar, opnieuw centraal staat. Het blad informeert zoals steeds over nieuwigheden en activiteiten
in onze bruisende stad. We wensen iedereen alvast veel leesgenot.

BLIJF DE REGELS VOLGEN
Alles start met de gouden regels van de bubbel van 5, regelmatig handen wassen, een veilige afstand
houden en mondmaskers dragen waar het hoort. Het maakt echt niet uit waar je bent: op vakantie, thuis,
op het werk, op de markt, in een horecazaak…. Het is de enige manier om curves te doen dalen en vooral
levens te redden!
We benadrukken het belang van quarantaine en de noodzaak om zich aan de regels te houden. Wanneer
je uit een rode zone (terug)komt in België, moet je onmiddellijk in quarantaine voor 2 weken en verplicht
een Covid 19-test laten afnemen. Op www.roeselare.be/corona/wat-bij-quarantaine vind je alle info en
antwoorden op vragen rond eventuele quarantaine.

MELDPUNT 1788
Heb je als inwoner van Roeselare vragen over corona? Voel je je angstig en wordt het je allemaal wat
teveel? Je kan nog steeds terecht op het gratis nummer 1788. Alle hulp- en zorgvragen worden er in alle
vertrouwelijkheid behandeld. Het callcenter is bereikbaar op weekdagen van 8.30 u. tot 12 u. en van 13.30 u.
tot 17 u., ook op zaterdag van 8.30 u. tot 12 u.
Een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden kan je lezen op www.roeselare.be/corona.
We houden je regelmatig op de hoogte met een bewonersbrief in je bus.

Heb je nog vragen? Dan zijn we ‘r voor jou.
Met vriendelijke groet,

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

