Samen tegen het coronavirus

BERICHT AAN DE BEVOLKING
Beste Molenbekenaars,
De Ramadan is een hele belangrijke periode voor veel Molenbekenaars.
Zoals elk jaar, zal onze gemeente preventieve maatregelen nemen om het verkeer, zowel voor
automobilisten als voor voetgangers in het historisch centrum en de handelskernen, zo vlot mogelijk te
laten verlopen. Onze voedingswinkels zullen open, toegankelijk en tot uw beschikking zijn.
Maar, omwille van de ernstige gezondheidscrisis veroorzaakt door Covid 19 en om uw gezondheid en die
van uw naasten, uw familie en buren te waarborgen, blijven enkele basisregels tijdens de periode waarin
iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven, van kracht:
•
•
•
•

Alle feestelijkheden, ontmoetingen en bijeenkomsten blijven verboden.
Enkel ontmoetingen tussen mensen van eenzelfde familie die onder hetzelfde dak leven zijn
toegestaan;
Het is erg belangrijk om systematisch de regels omtrent ‘social distancing’ toe te passen, ook in de
wachtrijen en voor de winkels;
In deze context, om elk risico van samenscholingen te vermijden, wil ik er met aandrang op wijzen
dat iedereen zoveel mogelijk boodschappen blijft doen overdag.

Deze discipline is erg belangrijk in de huidige context van de gezondheidscrisis opdat iedereen zijn
aankopen in alle rust kan doen, maar vooral, in alle veiligheid. Dit aandachtspunt geldt natuurlijk ook
voor diegenen die hun boodschappen doen in Sint-Jans-Molenbeek.
Zelfs al zijn deze maatregelen essentieel om onze gezondheid te waarborgen, weet ik dat ze velen onder
ons zwaar vallen.
Binnenkort -daar ben ik zeker van- zullen we onze activiteiten weer kunnen hernemen en allemaal samen
genieten van onze mooie gemeente.
Intussen, blijf ik steeds beschikbaar en wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie moed en ontelbare
initiatieven van solidariteit in deze moeilijke periode.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om alle moslims in onze gemeente een goede Ramadanmaand
toe te wensen.
Uw Burgemeester,

Catherine MOUREAUX
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