Mensen,
Jullie doen toch zeker mee? Corona is geen grap. Het is enorm vervelend. Veel mensen zijn al
besmet en dat worden er nog meer. Daarom hebben we jullie hard nodig!
Alleen samen winnen we dit gevecht. Dat betekent dat er een hele hoop vervelende maatregelen
gelden. Naar het voetballen zit er even niet in, de kroegen zijn allemaal dicht, net als de sportclubs.
Je kunt niet eens naar school en moet al die leuke momenten missen.
Het enige voordeel is dat je veel tijd over hebt. Natuurlijk wil je dan de straat op en daar je vrienden
ontmoeten. Maar zelfs dat gaat niet zoals je gewend bent. Want je kunt niet samenkomen, je mag
elkaar niet aanraken en je moet flinke afstand houden.
Hoe beter we ons aan de voorschriften houden, des te sneller kan iedereen weer zijn ding doen.
Help ons daarbij!
Help je ouders met (online) boodschappen doen. Help je opa en oma met videobellen. Help je
vrienden met een online filmavond. En help de gemeente, de politie en iedereen die nu werkt voor
ons allemaal door gewoon de voorschriften op te volgen. Misschien heb je zelf goede ideeën om een
steentje bij te dragen. Doe wat je kan! Je helpt ons allemaal.
Je kan corona hebben en verspreiden zonder dat je het in de gaten hebt. Daarom is het niet slim om
elkaar in grote groepen op te zoeken. Jullie kunnen elkaar besmetten, jullie familie en iedereen met
wie je in contact komt. Dat is precies wat niet moet gebeuren. Dus help ons daarbij.

Blijf vooral thuis, houd afstand (1,5 meter), spreek niet af met grote groepen, was je handen
regelmatig. Ga ook niet samen sporten. Deel geen sigaretten met elkaar. Zeker niet als je een beetje
verkouden bent.
We vertrouwen op jullie hulp. Laat zien wat jullie kunnen. Help en houd je aan de voorschriften. Boa’s
moeten strenger controleren op samenscholing en delen fikse boetes uit als daar reden voor is. Met
jullie hulp zal dat niet nodig zijn. Geen groep, geen griep. Pass the message, not the virus!
Hoe gaat het thuis nu alles anders is? Heb je algemene vragen, zorgen en wil je een persoonlijk
gesprek met een professional daarover? Wij staan van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
voor je klaar! Bel of stuur een WhatsApp op 046-8506910. Kijk voor meer informatie ook op
www.opgroeienin046.nl en check onze facebookpagina.
Heb je vragen over je inkomen, werk of andere zorgen? Het Jongerenloket blijft gewoon bereikbaar
voor alle vragen. Je kunt met ons bellen via het nummer 14 046 tussen 08.30 en 16.30 uur of ons
mailen jongerenloket@sittard-geleen.nl

