Beste Texel gast,
Leuk dat u naar ons mooie eiland komt! Inwoners, ondernemers, huisartsen,
TESO,
VVV Texel
.
.
en de gemeente heten u welkom. Samen met u blijven we graag werken aan een veilige en
gezellige vakantiebestemming. Hierbij informeren we u, voorafgaand aan uw verblijf, over wat
wij doen en van u vragen.

BASISREGELS RIVM: OOK OP TEXEL
Heb je klachten?
Blijf thuis
Laat u
testen

.
.

.

Houd 1,5 meter
afstand

Vermijd
drukte

Was vaak
je handen

Hoest en nies
in uw elleboog

TESO & OV
Mondkapje verplicht

Inzittenden blijven

aan boord en op

tijdens de overtocht

de veerhavens

in het voertuig

Koop voor vertrek uw bootticket op www.teso.nl. De actuele dienstregeling en de van kracht
zijnde maatregelen treft u ook op deze website. In de bussen op Texel (Texelhopper) geldt de
mondkapjesplicht ook. Meer informatie over het Openbaar Vervoer op Texel: www.texelhopper.nl.

HORECA, WINKELS & BEZOEKERSCENTRA
Doe uw dagelijkse

Restaurants / cafés

boodschappen alleen!

U moet aan tafel of de bar

Houd 1,5 meter afstand

zitten, reserveren verplicht.

Overdekte en buiten

Terrassen

zwembaden zijn geopend

U moet aan een tafel zitten

Houd 1,5 meter afstand

Houd 1,5 meter afstand

Culturele instellingen en musea
zijn geopend
Houd 1,5 meter afstand

Houd zoveel
mogelijk rechts

TIPS
• Probeer op minder courante tijden uw bezoek te plannen
• Vorm geen rijen voor winkels die ‘vol’ zijn, maar kom op een ander tijdstip terug
• Veel winkels hanteren langere openingstijden of bezorgen aan uw tijdelijke thuis
• Laat een bezoek aan een terrasje of restaurant niet langer duren dan redelijkerwijs nodig is, zodat
ook anderen de kans hebben om te genieten
• In de winkelstraten van Den Burg en De Koog mag niet gefietst worden

GEZONDHEIDSZORG
Ondanks het lage risico op besmetting met het Coronavirus momenteel,
is onze zorg anders georganiseerd.
• De huisartsenpraktijken zijn alleen toegankelijk op afspraak
• Gezondheidsklachten worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld.
Bel indien mogelijk op doordeweekse dagen eerst uw eigen huisarts
• Stel urgente klachten niet uit, in geval van spoed kunt u altijd gezien worden door een huisarts
• Twijfelt u of u een huisarts moet zien dan kunt u bellen om telefonisch te overleggen
• Bent u ernstig ziek, neem dan direct telefonisch contact op met een van de huisartspraktijken,
of de huisartsenpost tijdens avond/nacht en weekenduren (0222-321143)

ALGEMENE ADVIEZEN EN KWETSBARE GROEPEN
• Kwetsbare groepen, mensen >70 jaar en patiënten met onderliggende aandoeningen,
vragen wij extra goed aan de maatregelen te houden. Houdt u ook rekening met hen op straat
en in gelegenheden
• Ga niet op vakantie als u recent medische klachten heeft ontwikkeld en/of uw gezin verplicht thuis
moet blijven als gevolg van een (mogelijke) besmetting.

BRONNEN VOOR ACTUELE INFORMATIE
• Door VVV Texel is de TexelMap app ontwikkeld. Een spreidingsapp waarop u kunt zien of het
ergens te druk is, zodat u verantwoord kunt besluiten waar u naar toe gaat op Texel.
Download de app gratis:

• Informatie over een Veilig Verantwoord Verblijf op het eiland, waaronder telefoonnummers en
locaties van de vijf huisartsenpraktijken? Kijk dan op www.texel.net/anderhalvemeter
• Eventuele nieuwe maatregelen van het Rijk of de gemeente, die mogelijk uw
bewegingsvrijheid tijdens uw vakantie inperken, vindt u op www.texel.nl
• Heeft u klachten die passen bij het Corona-virus? Blijf thuis, of in uw vakantieverblijf.
U kunt zich laten testen via de GGD. Voor een afspraak belt u 0800-1202.
Meer informatie: www.ggdhollandsnoorden.nl

TEN SLOTTE
De maatregelen zijn niet altijd leuk en hebben consequenties voor ons allen. Maar vergeet
niet dat deze maatregelen tot doel hebben gezond te blijven mét een zo groot mogelijke
bewegingsvrijheid.
Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking. Wij wensen u een fantastisch verblijf op Texel.
Namens,
Mevr. Josine Blanksma, namens de Texelse huisartsen
Dhr. Cees de Waal, directeur TESO
Dhr. Frank Spooren, directeur VVV Texel
Dhr. Michel Gregoire, Texels Ondernemers Platform
Dhr. Michiel Uitdehaag, burgemeester van Texel

