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De situatie wordt
constant opgevolgd
en nieuwe of
aangepaste
maatregelen kunnen
steeds genomen
worden. Het meest
actuele nieuws vind
je steeds op:
www.infocoronavirus.be
www.linter.be
Infolijn:
0800 14 689

Gratis mondmaskers en bijhorende filters
De 8 gemeenten van de eerstelijns
hulpverleningszone Tienen,
Boutersem, Geetbets, Hoegaarden,
Kortenaken, Landen, Linter en
Zoutleeuw, beslisten begin april om
gezamenlijk mondmaskers aan te
kopen voor hun inwoners. Een eerste
mondmasker werd verdeeld eind april.
Intussen zijn we dus toe aan onze
tweede bedeling.
De binnenste en buitenste laag van dit
in Europa geproduceerde
mondmasker, is gemaakt uit 100%
katoen. De middelste laag bestaat uit
een uitneembaar antibacterieel
membraan (silver ions) dat er apart bij
geleverd is en passend is voor alle
types herbruikbare maskers (zie foto
1). We verdelen verschillende maten
voor mannen (L), vrouwen (M) en
kinderen (S). Het masker is wasbaar op
60° en dus herbruikbaar.

Foto 1: Filter Silver Ions geschikt voor
de mondmaskers van Think Pink en
andere herbruikbare maskers.

Door deze bestelling van mondmaskers
via Think Pink, steunen we als
gemeente ook de nationale
borstkankercampagne die zich
dagelijks inzet voor
borstkankerpatiënten en hun familie.
Verder vindt u in deze enveloppe ook
nog filters die u ter beschikking
worden gesteld door de federale
overheid (zie foto 2). Deze filters
kunnen ingevoegd worden in
zelfgemaakte mondmaskers. Lees voor
gebruik de richtlijnen op de hoes rond
deze filters.

Foto 2: Filters van de federale
overheid voor zelfgemaakte
mondmaskers.
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Hoe mondmaskers gebruiken?
⇨ Met dit mondmasker bescherm je vooral anderen tegen besmetting.
⇨ Het is nog altijd belangrijk om de handen regelmatig te wassen en
zoveel mogelijk afstand te houden.
⇨ Het mondmasker is wasbaar op 60°C en dus herbruikbaar.
⇨ Was je handen voor je het masker aandoet én nadat je het masker
hebt uitgedaan.
Extra mondmasker
nodig?

⇨ Het masker moet de neus, mond en kin bedekken.

Indien u nog een extra
mondmasker nodig heeft, kan
u een bijkomend masker
bekomen op het
gemeentehuis.

Dienstregeling gemeentehuis Linter

Contactgegevens
gemeente, OCMW en
politie (tot 30 juni
enkel op afspraak)
Gemeentehuis
011 78 91 30 (9 tot 12 uur)
onthaal@linter.be
Dienst Openbare Domeinen
011 78 40 33
0472 32 82 07
Noodplanambtenaar (Corona)
Luc Veldhaens
011 78 91 37
OCMW
011 88 86 60 (9 tot 16 uur)
socialedienst@ocmw.linter.be
Politie Getevallei
Wijkkantoor Linter
011 78 91 40
Politie Getevallei
Hoofdsite
016 80 58 05

Tot 30 juni 2020 enkel op afspraak
Sedert de start van de coronacrisis zijn
de diensten van de gemeente en het
OCMW enkel toegankelijk op afspraak.
Deze regeling blijft behouden tot en
met 30 juni 2020.
In de kolom aan de zijkant vindt u de
contactgegevens om een afspraak te
maken.
Nieuwe regeling vanaf 1 juli 2020
Vanaf 1 juli 2020 zal het terug mogelijk
zijn om op bepaalde momenten vrij
naar het gemeentehuis te komen.
Vanaf 1 juli 2020 is het gemeentehuis
terug vrij toegankelijk op:

Vanaf 1 oktober streven we naar een
definitieve regeling waarvan we u
later nog zullen informeren.
Respecteer bij een bezoek aan het
gemeentehuis steeds de nodige
preventiemaatregelen. Volg de
aangegeven instructies, was uw
handen met alcoholgel bij het
binnenkomen en bewaar steeds 1,5
meter afstand van andere personen.
We vragen u echter om zoveel
mogelijk telefonisch, per mail of op
afspraak gebruik te maken van de
dienstverlening.
Kom enkel tijdens de vrije momenten
naar het gemeentehuis indien het niet
anders kan.

∙ maandagnamiddag
van 14 uur tot 16 uur
∙ maandagavond
van 17.30 uur tot 19.30 uur
∙ woensdagnamiddag
van 13.30 uur tot 15.30 uur
Op alle andere momenten wordt er
enkel gewerkt op afspraak.
Deze dienstregeling blijft van
toepassing tot 30 september 2020.
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