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Coronacrisis 

 

Beste apotheker 

 

Als zorgverstrekker staat u momenteel in de frontlinie van deze Coronacrisis. U blijft dag na dag 

zorgen voor de essentiële zorg en bevoorrading van onze inwoners. Wij willen u en uw personeel 

daar uitdrukkelijk voor bedanken. Want we beseffen zeer goed dat dat momenteel in zeer moeilijke 

omstandigheden gebeurt. We hopen dat de affiches in bijlage die we aanleveren nuttig kunnen zijn 

voor u, net als de politiecontroles die regelmatig patrouilleren aan de winkels en apotheken.  

 

Omdat u ook een zorgverstrekker bent, bezorgen we u in bijlage bovendien een zorgpas die voor u is 

uitgeschreven. Deze badge kan u gebruiken om bij het winkelen op ons grondgebied, voorrang te 

krijgen in de rij of aan de kassa. Maar ook in uw apotheek kunnen zich gezondheidswerkers 

aanbieden, we hopen dat u hen dan ook voorrang zal verlenen. De medewerkers van het AZ 

Herentals en de rusthuizen Bremdael en Vogelzang hebben een eigen identificatiebadge, maar 

dokters, apothekers en rusthuispersoneel hebben dat niet. Uw zorgpas vindt u in bijlage en op de 

affiche vindt elke inwoner dit voorbeeld. Dat maakt het voor u gemakkelijker om de inwoners hierop 

te sensibiliseren.  

 

Tenslotte hebben we vernomen dat jullie blijven kampen met zieke inwoners die naar de apotheek 

blijven komen. Hiervoor hebben we een andere dienstverlening uit de grond gestampt. Namelijk een 

thuisbezorgdienst zal voor deze personen de nodige boodschappen doen. Er zijn al heel veel 

vrijwilligers die zich hiervoor hebben aangemeld via www.herentals.be/herentalshelpt, nu is het 

belangrijk nog onze inwoners zover te krijgen dat ze de vraag naar thuisbezorging stellen. Om de 

bekendmaking hiervan te stimuleren is er een affiche ontwikkeld die u ook kan ophangen. In deze 

affichecampagne raden we zieke inwoners aan om thuis te blijven en onze thuiszorgdienst te bellen, 

die dan voor hen de boodschappen zal doen.  

 

We wensen u heel veel moed in deze moeilijke tijden en hopen met deze acties tegemoet te komen 

aan uw bekommernissen 

 

Met vriendelijke groeten 
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