Beste Americanen,
Het zijn moeilijke tijden die voorlopig nog wel blijven. Maar de gemeenschap
America is sterk. Volg de adviezen op en let goed op jezelf en op elkaar.
Het motto van onze regering: Alleen samen krijgen we corona onder controle !
geldt voor iedereen.
Alle maatregelen omtrent het coronavirus hebben een flinke impact op het
dagelijkse leven in America. Veel mensen hebben nu geen of heel weinig sociale
contacten. Het is bijzonder om te zien welke activiteiten er ontstaan om andere
mensen te helpen. We zien echt naar elkaar om. Veel mensen houden elkaar toch
in de gaten, zij het met gepaste afstand.
Want … als dorpsgenoten kunnen we best wel wat voor elkaar betekenen, zoals
bijv. een telefoontje naar elkaar of medicatie ophalen, een kaartje sturen,
boodschappen doen voor de buurman (vrouw), maaltijden ophalen enz.
Er zijn vast ook mensen, die nu thuis zijn of thuis werken en een minder drukke
agenda hebben door de hele situatie.
Heb je dit soort praktische hulpvragen of wil je anderen helpen ? Neem dan contact
op met elkaar of met de dorpsondersteuner Hay Mulders en hij probeert je verder
te helpen: tel. 06 21274075 of via mail: hay.mulders@ziggo.nl.
Afgelopen weken zijn activiteiten in het LaefHoes (keuken en ruilbieb) en in Aan de
Brug stilgelegd tot nader datum. Dit in overleg met de betrokken besturen en
organisatoren. Ook alle verenigingen hebben hun maatregelen genomen.
Dit sluit ook aan bij de landelijke en gemeentelijke richtlijnen. Z.o.z.
De huisartsenpraktijk en de apotheek in het LaefHoes zijn nog wel actief, maar
afhankelijk van de ontwikkelingen, kan dit wijzigen. Kijk op de website van uw
eigen huisarts voor meer informatie. Het bloedprikken is voortaan in Horst, in het
Zorghoes, Westsingel 94 (maandag tot en met vrijdag tussen 8– 12 u.)
Het is erg onzeker hoe het coronavirus zich gaat ontwikkelen en dus ook hoe het
verder zal gaan met alle activiteiten in America.
Ook de gezondheidszorg en de thuiszorg staan, zoals gezegd, onder druk.
Weet ook dat de gemeente alle zeilen bijzet om iedereen zo goed mogelijk te
helpen.
Niet iedereen is verbonden met het internet. Wilt u toch weten wat er speelt, bel
met iemand van de familie met de buren/kennissen of via bovengenoemd
telefoonnummer. Iedereen helpt u graag.
Schroom niet om te vragen om hulp. We zijn er om elkaar te helpen.
We wensen u alle goeds en gezondheid toe.
Voor de meest actuele situatie: hou de website (www.inamerica.nl) in de gaten
of via de facebook pagina’s “America dat stiet” of van “het LaefHoes” of neem
contact op met de contactpersonen van de betreffende activiteit of instantie.

America zorgt…………
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Voor de leesliefhebbers:
De ruilbieb in het LaefHoes is voorlopig (als er
behoefte aan blijkt te zijn) op woensdagen van
18.00 – 19.30 uur open om boeken te ruilen /
halen.

Maatregelen:
•

was je handen regelmatig met zeep;
• hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
• schud geen handen;
• werk indien mogelijk thuis;
• blijf thuis bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of
koorts;
• ziek uit en blijf thuis totdat je minstens 24 uur klachtenvrij bent;
• probeer sociale contacten zoveel als mogelijk te vermijden;
• houd gepaste afstand van elkaar (1,5 meter);
• in winkels e.d.: Houd afstand in de rij.

Let een beetje op elkaar… en hou je aan de
afspraken.

