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Update maatregelen coronavirus
(bijgewerkt t/m 17-03-2020)

Beste lezer,

Als bestuur van de Seniorenclub Haarlem proberen we je zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
Lees daarom a.u.b. dit hele bericht. Er staat zowel informatie over de Seniorenclub in als
bijzonderheden van de overheid.
Ook vermelden we een aantal informatiebronnen en belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen.
Wij wensen iedereen sterkte in deze bijzondere en spannende tijden.
Om met de woorden van Mark Rutte af te sluiten: let goed op jezelf en op elkaar!

Groeten van Hans, Ruud, Paula en Karin

Seniorenclub Haarlem
Geen activiteiten in maart en april 2020
Volgens de richtlijnen van de overheid hadden we onze activiteiten in maart al afgelast. Gezien de
ontwikkelingen hebben we besloten ook in april geen activiteiten te organiseren (behalve de busreis).
We hopen in mei weer ons normale programma aan te mogen bieden. 
Vanzelfsprekend houden we je op de hoogte.

Busreis op 21 april 2020
Helaas moeten we ook de busreis op 21 april a.s. afzeggen. OSKAM Reizen heeft namelijk alle
geplande bustochten in april geannuleerd. Wij vinden dit een verstandige beslissing.
We nemen nog persoonlijk contact op met alle deelnemers en storten het betaalde bedrag in april
terug. 
Dit is geen afstel, maar uitstel. We hopen dat we later dit jaar wel samen een dagje uit kunnen.

Sociale contacten
De richtlijn is sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Elkaar bellen, appen en e-mailen mag
natuurlijk wel. Social media zijn een uitkomst in deze tijden.
Er zijn dus allerlei manieren om op elkaar te letten en voor elkaar te zorgen.
Mocht je toch geïsoleerd raken en niet meer weten met wie contact op te nemen, mag je altijd een
van de bestuursleden bellen of e-mailen. Contactgegevens staan verderop in deze nieuwsbrief onder
het kopje ‘Belangrijke informatiebronnen’.

Informatie op onze website
Deze informatie is ook terug te vinden op onze website: www.seniorenclubhaarlem.nl onder het
tabblad ‘CORONAVIRUS’. 
Mocht je zelf of iemand in je omgeving hulp nodig hebben op het gebied van welzijn of zorg (anders
dan medische), kun je contact opnemen bij het Sociaal Wijkteam in jouw buurt. Deze informatie staat
ook op onze website onder het tabblad ‘EXTRA INFORMATIE’.
Telefoonnummers vind je onder aan deze nieuwsbrief. 

Informatie van de overheid
Algemene maatregelen

http://www.seniorenclubhaarlem.nl/


Per dag bekijkt de overheid wat er nodig is om het coronavirus zo veel mogelijk in de hand te
houden.
De algemene richtlijnen zijn:

Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel
pas met de huisarts als de klachten verergeren. 
Geen bijeenkomsten met meer dan 100 mensen
Werk zo veel mogelijk thuis
Vermijd het openbaar vervoer
Beperk je sociale contacten

Allerlei sociaal-culturele instellingen zoals musea, theaters en bibliotheken zijn gesloten. Tevens zijn
diverse evenementen afgelast.

Aanvullende maatregelen per 15 maart 2020
Op 15 maart jl. heeft de overheid aanvullende maatregelen genomen die gelden tot en met maandag
6 april 2020. Dit betekent dat scholen en kinderdagverblijven tot 6 april gesloten zijn. Datzelfde geldt
voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels), sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en
coffeeshops. Tevens doet de overheid een oproep om minimaal 1,5 meter afstand te houden van
elkaar, ook bij het boodschappen doen.

Wat kun je zelf doen?
De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

Was je handen regelmatig met water en zeep
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 
Gebruik papieren zakdoekjes 
Geen handen schudden 
Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt 
Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus
altijd belangrijk om deze op te volgen.

Thuisblijven of bellen naar de huisarts?
Heb je milde klachten?

verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? 
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft
de huisarts niet te bellen. 

Worden je klachten erger?
Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk? 

Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact
op.

Belangrijke informatiebronnen
Seniorenclub Haarlem
Secretariaat: Karin Faase
Tel: 023 – 5260850
E-mail: secretaris@seniorenclubhaarlem.nl

Hans Riemens    06 – 53369321, hriemens@gmail.com
Ruud Divendal    06 – 53160436, ruud.divendal@planet.nl
                         Ook voor vragen over het invullen van de belastingaangifte 2019
Paula Blom verblijft in Portugal dus zij is moeilijk telefonisch bereikbaar. 
                         E-mailen kan wel: paulabreeuwer@gmail.com

De informatie van deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op onze website:
www.seniorenclubhaarlem.nl onder het tabblad ‘CORONA VIRUS’. 

Sociaal wijkteam
Mocht je zelf of iemand in je omgeving hulp nodig hebben op het gebied van welzijn of zorg (anders
dan medische), kun je contact opnemen met het Sociaal Wijkteam in jouw buurt. Deze informatie
staat ook op onze website onder het tabblad ‘EXTRA INFO’.
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Haarlem
Centrum en Rozenprieel                           023 – 5430997
Noord 1 (Noord-Noord)                          023 – 5430995
Noord 2 (Noord-Zuid)                             023 – 5430996
Oost 1 ( Slachthuisbuurt enz.)                   023 – 5430993
Oost 2 (Parkwijk, Zuiderpolder)                023 – 5430994
Schalkwijk 1 (Boerhaavewijk, Meerwijk)      023 – 5430991
Schalkwijk 2 (Europawijk, Molenwijk)          023 – 5430992
Zuid-West                                                023 – 5430998

Bloemendaal                                             023 – 5250366
Zandvoort                                                023 – 5740450

Overheid
Algemene informatie: 
www.rivm.nl 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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