
 
 
 
 
 

 
 
Geachte bestuur van de kerken in Krimpen aan den IJssel,  
 
 
Het kabinet heeft strengere maatregelen ingesteld. Deze zijn niet leuk, maar noodzakelijk om 
het coronavirus tegen te gaan. Laten we er daarom met elkaar alles aan doen om het aantal 
besmettingen omlaag te brengen. Ik wil u daarom vragen om in al uw communicatie (mails, 
(online) nieuwsbrieven) het volgende te melden:   
Blijf thuis bij klachten en laat u testen!      
 
Als u of iemand uit uw gezin klachten heeft, blijf degene met klachten thuis. Klachten zijn  
benauwdheid, verkoudheid, keelpijn, geen smaak of koorts. Corona is veel ernstiger dan 
griep. Dus heeft u klachten? Laat u testen.   
Blijf met gezin thuis als u of gezinslid corona heeft 
 
Vanaf het moment dat u of een gezinslid klachten heeft, blijft deze persoon thuis. Let goed 
op. Als u of deze persoon koorts of benauwdheid heeft, dan blijft iedereen thuis tot na de 
testuitslag. Heeft u corona? Doe dan dit:   
• Iedereen uit uw huis blijft 10 dagen thuis en ontvangt geen bezoek. U mag niet naar buiten, 
naar school, de winkel of naar het werk. Als het in overleg met GGD anders wordt, volg dan 
het advies van de GGD op.    
• Er mag niemand op bezoek komen, behalve voor medische hulp.   
• Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. Ook zij ontvangen 
geen bezoek.  
• Heeft u vragen over de dagen dat u thuis moet blijven en over praktische zaken, zoals 
boodschappen. Lees dan op www.rijksoverheid.nl  de folder Hulp en steun bij 
thuisquarantaine. Durf om hulp te vragen! Er is steun en hulp beschikbaar.    
U kunt bijgaand stroomschema hierbij vermelden.  
Daarnaast staat op www.rivm.nl staat hoe we zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat 
huisgenoten ook besmet raken. Dit is soms best moeilijk. Maar het is belangrijk dat iedereen 
de regels volgt.  
 
De verspreiding van het coronavirus moet stoppen. Daar moeten wij met elkaar voor zorgen.  
Kijk ook naar het youtube filmpje.  
 
Met vriendelijke groet, 
Martijn Vroom Burgemeester 
 
Bijlage: testschema Coronavirus.  https://youtu.be/TI4ZYBpHYQU 


