
Maak een vaste plaats  (bakje, lade in de wasruimte
bv.) in huis om al je Corona materiaal te bewaren,
zoals je mondmaskers, handgel,  handschoenen,
preventieposters, . . .

Hierdoor heb je één overzicht  van wat beschikbaar is
en moet je niet meer het huis doorzoeken naar
mondmaskers en bli jft  al les netjes opgeruimd .  

In je handtas of auto (handschoenkastje),  gebruik je
best een papieren zakje  om je mondmasker die dag
even in te bewaren. Alsook enkele reserve
mondmaskers en handgel.

Help jezelf een nieuwe routine aan te leren door op
verschil lende plaatsen afbeelding of teksten te
plaatsen met de melding  "Mondmasker en handgel niet
vergeten" en "Handen wassen" zodat op een gegeven
moment een gewoonte wordt.
Dit kan aan de inkomdeur, of aan de wastafel,  maar
ook in je auto.

Zorg ervoor dat als bij  thuiskomt je je mondmasker
vervangt, je handen wast en je contacten noteert in je
agenda.

CORONA STATION

CORONA
ORGANISATIE

Gebruik je agenda voor het noteren van de gegevens van
je bubbel ,  alsook afspraken en losse contacten ,  zodat
we contactopvolging kunnen helpen indien je positief
test op Corona.

Gebruik je agenda ook voor de reserveringen te
noteren, want spontaan ergens binnen gaan is zeldzaam
nu.

Noteer ook het nummer van je huisarts ,  alt i jd handig.

Hetzelfde voor je boodschappen ,  noteer alles goed op
voorhand, zodat je je boodschappen kan bundelen en
dus minder naar de winkel moet en risico kan vermijden.

PRAKTISCHE ORGANISATIE VAN JEZELF
IN CORONA TIJDEN

ROUTINE 

AGENDA

INFORMATIE
Volg je gemeente via sociale media en schrijf  je in op
BE Alert  om op de hoogte te zi jn van de laatste
wetgevingen of controleer de website van de
overheid .  Maar scherm je af van de misinformatie en
negativiteit van andere nieuwskanalen.

POSITIEVE MINDSET
Wees creatief en positief en steun onze lokale
handelaren al is het digitaal.  Samen staan we sterk.
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