Houd u aan de regels, want de coronabesmettingen blijven zorgwekkend
Beste Brabanders,
Het is nog geen twee weken geleden dat wij onze zorg uitspraken over het toenemende aantal
coronabesmettingen. Die toename gaat helaas onverminderd door. In het westen van het land, maar ook in
delen van onze eigen provincie. Tijdens de zomervakantie is het naleven van coronaregels ernstig verslapt. Een
zorgwekkende situatie die, als we er samen niet de schouders onder zetten, weer voor volle IC’s gaat zorgen en
mogelijk zelfs het terugdraaien van eerder versoepelde regels.
En dat willen we natuurlijk absoluut niet. Niet voor onszelf, maar zeker niet voor de mensen die de afgelopen
maanden tegen het virus hebben gevochten, niet voor de mensen die de vele beperkingen zorgvuldig hebben
getrotseerd of voor alle kwetsbaren in ons samenleving. Want meer besmettingen betekent dat zij zich
opnieuw moeten isoleren, om niet ongewild het slachtoffer te worden van het coronavirus dat door ons eigen
gedrag weer om zich heen grijpt. Bovendien betekenen meer besmettingen ook dat regels die eerder
versoepeld werden, mogelijk weer aangescherpt worden.
Gelet op de ernstige toename van het aantal besmettingen in de privésfeer, heeft het Kabinet opnieuw de
dringende oproep gedaan om geen privébijeenkomsten met meer dan 6 gasten te organiseren of te bezoeken,
waarbij bovendien de 1,5 meter afstand gegarandeerd moet zijn. Die oproep ondersteunen wij en wij vragen u
dan ook met klem om geen feestjes, bbq’s of verjaardagen met grotere groepen thuis of in zaaltjes te
organiseren.
Dit betekent ook dat we u vragen verstandig en verantwoordelijk om te gaan met bijeenkomsten met grotere
groepen in gebedshuizen en bij verenigingen. Uiteraard blijft het ook van belang dat we de afstands- en
hygiëneregels op drukke plekken, in winkels en op de werkvloer in acht blijven nemen. Hoewel het natuurlijk
niet verwonderlijk is dat iedereen na deze afgelopen lastige maanden zijn of haar familie, vrienden of collega’s
graag weer wil zien en de normale routines weer wil oppakken, vragen wij u nogmaals dringend hierbij de
teugels niet te laten vieren. Het virus is immers nog steeds onder ons en grijpt weer om zich heen.
Wij zijn blij dat het Kabinet ons als regio’s de ruimte geeft om als dat nodig blijkt eigen maatregelen te nemen.
Hoewel we de situatie met name in het westelijke deel van onze provincie natuurlijk nauwlettend in de gaten
houden, zien wij voor onze provincie op dit moment geen aanleiding voor het invoeren van nieuwe,
aanvullende maatregelen. En dat willen we natuurlijk ook niet, dus denk na en neem uw verantwoordelijkheid.
Houd afstand, houd rekening met elkaar, dan zijn meer maatregelen ook niet nodig.
Gelukkig zijn er in deze zorgelijke periode ook lichtpuntjes. Zo is uit bron- en contactonderzoek van onze GGD’s
duidelijk geworden dat door het goede naleefgedrag van bezoekers, alle maatregelen die exploitanten hebben
getroffen en het toezicht daarop door het personeel, het aantal besmettingen in de horeca tot een minimum is
beperkt gebleven. Dat verdient complimenten, zeker gezien de enorme inzet en investeringen die zijn gedaan.
Hou vol!
Beste Brabanders, blijf uw gezonde verstand gebruiken. Spreek anderen er op aan als zij zich, bewust of
onbewust, niet aan de regels houden. Blijf u houden aan de regels:
- Houd 1,5 meter afstand
- Blijf thuis bij klachten en laat u vooral testen, ook bij lichte klachten
- Wacht thuis op de uitslag van de test. Afhankelijk van de uitslag is er daarna nog genoeg tijd om
boodschappen te doen of een terrasje te pakken
- Nies en hoest in de binnenkant van de elle boog
- Was regelmatig uw handen
- En let er in de privésfeer op dat u geen bijeenkomsten houdt of bezoekt met meer dan 6 gasten, waarbij ook
de 1,5 meter afstand gegarandeerd moet zijn
- En blijf ook na 1 september zo veel als mogelijk thuis werken
Alleen samen krijgen wij corona onder controle!
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