
President Cyril Ramaphosa spreek 
die nasie toe op 13 Mei 2020 
rondom die nuutste verwikkelinge 
oor die COVID-19 pandemie in die 
land. Inperking in dele van die land 
sal teen einde Mei verlaag na vlak 
3, terwyl die groot metropolitaanse 
gebiede waar infeksiegetalle hoër is 
en vinniger styg nog sal bly op vlak 
4. Hierdie aankondigings is gemaak 
tydens sy toespraak. Dr. Pieter 
Groenewald, VF Plus-leier meen in 
'n mediaverklaring uitgereik op 13 
Mei dat hierdie besluite irrasioneel 
is en te stadig om langtermyn-skade 
aan die ekonomie te voorkom. Pres. 
Ramaphosa het ook verder in sy 
toespraak aangedui dat van die vlak 
4 regulasies sal verslap word om 
meer ekonomiese aktiwiteite toe te 
laat. Dit wat verseker in plek bly 
vir vlak 3 is steeds sosiale afstand 
tussen mense, geen kontak, 
sanitasie en ontsmetting in die 
werksplek, die dra van 'n 
gesigmasker en basiese higiëne wat 
deel moet wees van elke Suid-
Afrikaner in sy woon- en 
werksomgewing. Teen druktyd het 
die aantal positiewe gevalle van die 
virus op 12 074 gestaan met 219 
aangemeld as oorlede. Pres. Cyril 
het ook aangedui indien die 
inperkingsperiode nie 
geïmplementeer was 7 weke gelede 
nie, is die beraming dat daar tot 
dusver ongeveer 80 000 positiewe 
gevalle sou wees. As daar gekyk 
word na die konsepdokument wat 

in April uitgereik is en ook 
beskikbaar is op www.
sacoronavirus.co.za oor regulasies 
ten opsigte van die verskillende 
vlakke van regering, kan vlak 3 
moontlik vir Suid-Afrikaners dalk 
ook verligting bring op alle 
landbou-, jag-, bosbou-, hengel- en 
verwante dienste. 
Kitskosrestaurante en aanlyn-
aankope afleweringsdienste word 
op dié vlak toegelaat om dienste te 
lewer. Vir meeste handelaars word 
die verkope van produkte soos 
klere, boeke, kantoortoerustig, 
chemikalieë, sement en staal 
toegelaat. Dalk sal sigarette en 
tabakprodukte ook weer 'n kans  

kry om op die rakke te verskyn. 
Nasionale vlugte word toegelaat, 
met beperkings op die hoeveelheid 
passasiers per vlug. Daar is nog 
geen sekerheid oor hoe skole met 
die jaar gaan voortgaan nie, maar 
die jongste nuus gee deur dat Angie 
Motshekga oorspronklik beoog om 
graad 7 leerlinge en matrikulante op 
1 Junie na skole te laat terugkeer. 
Die voorlopige terugkeer datum vir 
onderwysers is 25 Mei. Hierdie 
planne moet egter nog aan die 
koronavirus-bevelsraad voorgelê 
word. Lesers moet egter onthou dat 
geen vlak 3 regulasies nog regtig 
bevestig is nie en daar met geen 
sekerheid gesê kan word watter 

bedrywe tydens die inperking 
toegelaat sal word vir besigheid nie. 
Om sekerheid te hê sal gewag moet 
word vir onderskeie ministers om 
die regulasies aan te kondig en in 
die Staatskoerant gepubliseer te 
word. Wanneer daar gekyk word na 
die COVID-19 gevalle in die 
Vrystaat blyk dit Heilbron is nog 
veilig. Met almal se poging om die 
kurwe af te plat staan die Vrystaat 
Provinsie tans op 137 positiewe 
gevalle. In die Fezile Dabi distrik is 
daar slegs 5 waarvan daar onder 
andere 3 in Kroonstad bevestig is 
en 2 in Sasolburg. Elkeen word 
herinner om ten alle tye goeie 
persoonlike higiëne toe te pas.
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VEILIGHEID WORD OPGESKERP

nog verligting kom

Die Heilbron-gemeenskap fokus 
altyd daarop om die dorp ’n beter en 
veiliger plek te maak. Die eerste drie 
kameras is geïnstalleer in Heilbron 
en word gemonitor deur Heilbron 
Beheerkamer. Een van die Vegkop-
woongebied-ingange is gedek met 2 
kameras en ’n derde is opgesit by 
die Beheerkamer self. Hierdie is ’n 
toetslopie aangesien die SAPD altyd 
Tampies Swart kontak om te hoor of 
daar kameras by sy huis opgesit is 
wanneer inbrake plaasvind in die 
Vegkop-uitbreiding. Hierdie projek 
word deur die Dorpswag gefinansier 
en sou nie moontlik gewees het 
sonder die Dorpswaglede nie. 
Hierdie inisiatief is reeds vir ses 
maande in die pyplyn, maar met die 
verwagting van nuwe tegnologie en 

ook die kostes van die toerusting 
waarvoor begroot en gespaar moes 
word, kon dit onlangs eers 'n 
werklikheid word. Daar is verseker 
dat die kameras nooit sal af wees 
nie, aangesien die Beheerkamer se 
toerusting aan batterye gekoppel is 
en 'n kragop-wekker in plek is 
indien batterye afloop. Die 
dorpswag-bestuurder, Willem 
Tampies Swart, sê: “Die hoofdoel is 
om misdaad te bekamp”. 
Daar word beoog om binnekort 
Langmark- en Kerkstaat ook te 
monitor, waarna later ook die 
hoofingange van die dorp gedek sal 
word. Om ’n bydrae te lewer tot die 
projek óf om deel te word van die 
Dorpswag-span, kan die 
Beheerkamer gekontak word. 

van die regulasies sal verslap word 
om meer ekonomiese aktiwiteite  

toe te laat


