TESO, de Texelse huisartsen, VVV Texel, TOP en de burgemeester van Texel hebben onderstaande brief
gezamenlijk opgesteld voor Texel-bezoekers om te lezen voorafgaand aan hun bezoek. Versie: mei 2021.
Beste Texel-gast,
Binnenkort brengt u een bezoek aan Texel. Lees vooraf de informatie op de website van de rijksoverheid.
Hier staan de maatregelen waar u zich aan dient te houden. Controleer voor vertrek ook de reisadviezen van
uw eigen landelijke overheid. Wij rekenen op uw medewerking.
Basisregels RIVM gelden ook op Texel
•
•
•
•
•
•
•

Heeft u klachten? Blijf thuis en laat u testen
Houd 1,5 meter afstand
Vermijd drukte
Was regelmatig uw handen
Hoest en nies in uw elleboog
Draag een mondkapje waar dat verplicht is
Is het ergens druk? Ga dan weg

TESO-veerboot & openbaar vervoer
•
•
•
•
•
•

Mondkapje verplicht aan boord en op de veerhavens
Inzittenden blijven tijdens de overtocht in het voertuig
Koop voor vertrek uw bootticket op www.teso.nl
Bekijk voor vertrek op www.teso.nl de actuele dienstregeling en de maatregelen die gelden op de
veerhavens en aan boord
In de bussen op Texel (Texelhopper) geldt de mondkapjesplicht ook
Meer informatie over het openbaar vervoer op Texel: www.texelhopper.nl

Horeca, winkelen, uitgaan & cultuur
Op de website van de rijksoverheid vindt u de actueel geldende maatregelen per onderwerp:
•
•
•

Horeca en evenementen
Winkelen en boodschappen doen
Theater, bioscoop, musea en concert

Gezondheidszorg
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
Twijfelt u of u een huisarts moet zien? Bel en overleg telefonisch
Bent u ernstig ziek, is er sprake van spoed of urgente klachten? Neem direct telefonisch contact op
met een van de huisartspraktijken (zie VVV-website). Tijdens de avond, nacht en in het weekend belt
u de huisartsenpost (0222-321143)

Klachten? Laat u testen!
Krijgt u tijdens uw verblijf klachten die kunnen duiden op het coronavirus? Blijf in uw vakantieverblijf en ga
alleen naar buiten voor de test. U kunt alleen getest worden als u een afspraak heeft.

•
•

Coronatestlocatie op Texel: Emmalaan 65, Den Burg. Een afspraak maken kan alleen telefonisch via
0800 1202 en niet online
Coronasneltest op Texel: Reijer Keijserstraat 12, Den Burg. Maak een afspraak via
www.sneltestcoronatexel.nl

Coronazelftests zijn te koop bij drogisterijen en apotheken.
Algemene adviezen en kwetsbare groepen
•
•
•
•

Kwetsbare groepen, mensen van 70 jaar en ouder en patiënten met onderliggende aandoeningen
vragen wij extra goed aan de maatregelen te houden
Houd op straat en in de supermarkt ook rekening met hen
Ga niet op vakantie als u onlangs klachten heeft gekregen en/of uw gezin verplicht thuis moet
blijven als gevolg van een (mogelijke) besmetting
Download de app CoronaMelder

Actuele en lokale informatie
•
•
•

De meest volledige en actuele informatie vindt u op rijksoverheid.nl.
Lees de informatie van de overheid over corona, reizen en vakanties.
Informatie over een Veilig Verantwoord Verblijf op Texel, telefoonnummers en locaties van de vijf
huisartsenpraktijken vindt u op www.texel.net/anderhalvemeter

Ten slotte
De maatregelen zijn ingrijpend en hebben consequenties voor ons allen. Op vakantie gaan zoals u bent
gewend, zit er nog niet in. Maar vergeet niet dat deze maatregelen tot doel hebben gezond te blijven en
anderen te beschermen. Als we ons nu aan de maatregelen houden, hebben we des te sneller onze
bewegingsvrijheid terug.
Wij rekenen op uw medewerking!
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

