Beste partner in de eerstelijnszone Brugge
Heel wat onder u hebben maatregelen genomen om de verspreiding van COVID-19 in te dijken
waarvoor dank!
Het lijkt ons relevant om onderstaande informatie te delen. Indien u zelf informatie hebt die helpend
kan zijn voor lokale zorgverleners- en welzijnswerkers, graag een seintje zodat wij deze info kunnen
doorspelen waar mogelijk.
Algemene informatie voor zorgverleners: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx.
Informatie vanuit de huisartsenkring HABO:
- Er is nauw contact tussen de huisartsenkring, de Brugse algemene ziekenhuizen en het lokaal
bestuur.
- De wachtpost bij de spoedafdeling van het ziekenhuis wordt zoveel als mogelijk ontzien en is
énkel toegankelijk voor niet-besmette personen in het weekend. 1733 zal dan ook strikter
triëren.
- Er wordt werk gemaakt van een fysiek triagepunt in Brugge waar de consultaties van de
huisartsen kunnen doorgaan.
o Het fysiek triagecentrum is enkel op afspraak toegankelijk voor de burger; burgers
nemen telefonisch contact op met de huisarts.
- Algemeen streeft men ernaar om de continuïteit van de zorg en de nodige onderzoeken te
garanderen in de best mogelijke omstandigheden zowel voor de patiënten als voor de
professionelen.
- Van een schakelzorgcentrum is momenteel nog geen sprake. Als dit zich opdringt, zal dat ook
gecommuniceerd worden.
Maatregelen binnen het lokaal bestuur Brugge:
- www.brugge.be/coronavirus
o met o.a. een oproep naar mondmaskers, ontsmettende handgel, …:
www.brugge.be/coronavirus/nieuws/inzameling-beschermingsmiddelen
- Hulpvragen van burgers (boodschappen, luisterend oor, …): bel 050/44.8000
o zie flyer in bijlage.
Informatie voor burgers:
Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen
- Voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689
- Voor vragen over economie : 0800/120.33
Daarnaast is er info te vinden op: https://www.info-coronavirus.be/nl/
Informatie omtrent COVID-19 voor anderstaligen en slechthorenden:
- https://www.eerstelijnszone.be/informatie-rond-corona-in-andere-talen-en-voorslechthorenden-0
- https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertaligeinfo?utm_source=flexmail&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbriefcoronavirusmeertaligeinfoenmaatregelenagentschapintegr
atieeninburgering&utm_content=laagdrempelige%20informatie%20over%20het%20coronavi
rus%20in%20verschillende%20talen
Bedankt aan allen voor de inspanningen in deze moeilijke tijden!
Stuur deze mail gerust door aan uw collega's.
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