
Die plaaslike hospitaal in 
Heilbron word as Covid-19 
hospitaal ingerig. 

Hierdie stelling is wyd deur 
inwoners van Heilbron bespeek 
asook op sosiale media oor gepraat, 
ná gerugte dat die hospitaal 
aangewys is as die streekshospitaal 
waar persone wat ligte Covid-19 
onder lede het, opgeneem gaan 
word. Die meer ernstige gevalle sal 
blykbaar na Sasolburg of Kroonstad 
oorgeplaas word. Soos berig deur 
Netwerk24, wou die Departement 
van Gesondheid nie hierdie gerugte 
laas week Donderdag bevestig nie. 
In die berig, geskryf deur Alet van 
der Walt, het gesondheidswerkers 
van die hospitaal bevestig dat 
pasiënte wat in die hospitaal is vir 
ander mediese redes, oorgeplaas 
word na hospitale in die omliggen-
de dorpe. Daar is nog onsekerheid 
waarheen noodsaaklike mediese 
gevalle verwys sal word en dit wek 
groot kommer onder inwoners. Die 
Vrystaatse Departement van 
Gesondheid se woordvoerder, 
Mondli Mvambi, sê dat hy geen 
kommentaar gaan lewer oor planne 
rondom die pandemie nie en dat 
mense nie planne moet bespreek 
wat nog nie gefinaliseer is nie. 
Inwoners van die dorp is woedend 
omdat hierdie planne ŉ geheim 
gehou word en voel dat hulle 
ingelig behoort te wees oor hierdie 
gebeure.

Volgens inligting deurgegee 
vanaf die Fezile Dabi-
distrikgesondheidsdienste, 
funksioneer Tokollo-
distrikshospitaal tans soos 

TOKOLLO AS COVID HOSPITAAL 
normaal. Veranderings aan die 
funksionering van die hospitaal 
sal altyd deurgegee word deur 
amptelike mediaverklarings. 
Weens die inligting wat verlede 
week op gemeenskapsgroepe 
geplaas is, het mense opgehou 
om na die hospitaal toe te gaan. 
“Ons beveel sterk aan dat 
inligting nie deur 
gemeenskapslede versprei moet 
word om die publiek te verwar 
nie, aangesien dit tot 
lewensverlies kan lei.” Mense 
word dus gerus gestel dat die 

hospitaal veilig is om te besoek.
Tot dusver het munisipaliteite 

in die Ngwathe-distrik steeds die 
meeste gevalle van 19. 

Soos per verklaring op 9 Junie 
uitgereik, is in die Vrystaat teen 
druktyd 370 Covid-positiewe 
gevalle, met 162 wat herstel het 
en ŉ dodetal wat staan op 10. 
Volgens die departement het 
Heilbron-kliniek sy deure op 1 
Junie gesluit omdat hulle in 
kontak gekom het met mense 
wat positief getoets het vir die 
virus. Daar is nie bekend 

gemaak of en hoeveel van die 
personeellede positief getoets het 
nie. 

Die Heilbron dorpskliniek het 
weer heropen op Maandag, 8 
Junie, en funksioneer nou weer 
normaal nadat die perseel ontsmet 
is op 5 Junie 2020. 

Alhoewel die virus verskillende 
periodes op omgewings-
oppervlaktes oorleef, word dit 
maklik vernietig deur chemiese 
ontsmettingsmiddels.

TERUGBLIK

Die Dienssentrum se funksies staan nou stil as gevolg van die inperkingsperiode. 
Onder die Covid-19 regulasies kon hierdie gebeure nog nie hervat nie. Verlange na 
vasvrae, kettieskiet en teetyd. Hiermee ŉ herinnering van plasing in Heilbron Her-
ald, 11 Mei 2018 – Tonne pret by Dienssentrum. Oom Steyntjie en Tannie Maggie 
Steyn op die foto het twee weke gelede in die eg getree. Die Dienssentrumlede het 
hierdie week ŉ heerlike program gehad van vasvrae. Hulle het dit goed gedink om 
die nuwe egpaar in twee verskillende spanne in te deel om teen mekaar mee te ding. 
Die dag het tonne pret opgelewer.

PERSOONLIKE 
SORG

Talle Heilbronners 
se hare is lank en 
uitgegroei, naels is 

afgekou en die liefde vir 
skoonheidsorg moet jy 
nou self onder die knie 
kry. Hopelik verander dit 
vandag 12 Junie, wanneer 
die Demokratiese 
Alliansie (DA) om 10:00 
die saak aan die Wes-
Kaapse hooggeregshof 
sal voorlê om die irra-
sionele en ongrondwet-
like verbod op persoon-
like sorgdienste en 
haarkappers omver te 
werp. Dit is ’n belangrike 
saak vir die DA, maar 
ook vir die honderde 
duisende Suid-Afrikaners 
wat hul lewensbestaan   
laat verbrokkel het deur 
die regering se gebrek aan 
optrede om gesondheids-
regulasies in te stel wat 
sal toelaat dat haarkap-
pers, skoonheidskundiges 
en tatoeëerkunstenaars in 

’n veilige omgewing kan werk vir hulle en 
hul kliënte. Soos per ANA persverklaring 
op 11 Junie 2020 sien die DA uit na hierdie 
geleentheid om hierdie hardwerkende mans 
en vroue in die persoonlike sorgbedryf 
hopelik weer aan die gang te kry, sodat 
hulle ook ’n dak oor hul kop kan hou en kos 
op hul tafel kan sit.


