Beste partner
Beste zorg- of hulpverlener
Bij deze een update van de informatie.
Algemene informatie voor zorgverleners: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx
Mondmaskers:
- Info Agentschap Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/46-miljoenmaskers-voor-woonzorgcentra-gezinszorg-en-thuisverpleging
- Info NPTV (Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen) - Aanvraagmodule
mondmaskers, meer info via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUeHmd3SnUqknzm0TKzcZZo7IH32n1gRd3RA
0GVZsWLibKQg/viewform
- Communicatie omtrent het gebruik van mondmaskers: https://epidemio.wivisp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-19_RMG_Brief_MondMaskers_NL.pdf
Ontsmettingsalcohol:
Via de apothekers komt de communicatie dat elke apotheek terug aan voldoende
grondstoffen kan geraken om ontsmettende handoplossing te maken. Contacteer uw
apotheker indien nodig, deze helpt u graag verder.

Maatregelen binnen het lokaal bestuur Brugge:
- www.brugge.be/coronavirus
- Hulpvragen van burgers (boodschappen, luisterend oor, …): bel 050/44.8000
o zie flyer in bijlage.
Informatie van en voor partners
- Psychiatrisch Expertise Team, PET - https://psychiatrischexpertiseteam.be
Het Psychiatrische Expertiseteam blijft tijdens de corona crisis bereikbaar.
Neem zeker ook contact met ons op wanneer je geconfronteerd wordt met cliënten die ten
gevolge van deze pandemie psychische klachten vertonen. Wij zorgen voor onmiddellijk
advies, consult of toeleiding naar behandeling.
Ook al worden fysieke contacten sterk beperkt, de intakes en gesprekken gaan verder door
via telefoon of videogesprek!
-

Mantelzorgers:
o Een toegankelijke blog met de link naar de officiële pdf van het Agentschap Zorg en
Agentschap: https://www.steunpuntmantelzorg.be/blog/overheidsrichtlijnenmantelzorg
o Sociaal isolement tegengaan: https://www.samana.be/samen-tegen-corona;
https://www.samana.be/projecten/samanaboodschappenlijn; https://www.samana.be/mantelzorgtelefoon

-

CAW Noord-West-Vlaanderen:
o Voor volwassenen (25+)
▪ Telefonische bereikbaarheid via 050/66 30 01
▪ Via mail op onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be
▪ Chat met een CAW-hulpverlener via volgende link
o Voor Jongeren (12 -25)
▪ Telefonische bereikbaarheid via 0476/99 00 37
▪ Via mail op jac.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be

▪

Chat met een JAC-hulpverlener via volgende link

-

VIVEL, Vlaams Instituut voor de eerste lijn:
Ga naar www.vivelverbindt.be en deel jullie (eerstelijnsmedewerkers, -zorgverleners en
lokale besturen) goede praktijken in kader van Corona.

-

Kinekring Noord-West-Vlaanderen
o Vragen van kinesitherapeuten naar beschermingsmateriaal, mondmaskers (de 2
soorten), handgels en ontsmettingsmiddelen mogen verstuurd worden aan
info@knwv.be.

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
- Een duidelijk filmpje van Open School:
https://www.youtube.com/watch?v=F4GmY01yrFs&feature=share&fbclid=IwAR0XQlCpEK0nxzgzTqA
oEUDlwMGrJR1oTIjb8DTuVRouX_Lsx0_SPFR70aA

-

Schriftelijke communicatie over het voorkomen van besmetting in een aantal standaardtalen,
zie bijlage.

Bedankt aan allen voor de inspanningen in deze moeilijke tijden!
Stuur deze mail gerust door aan uw collega's.
Met vriendelijke groeten
Eerstelijnszone Brugge
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