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Die kliniek in Heilbron is gesluit 
aangesien sommige werkers 
daar in kontak was met van die 
persone wat positief getoets het 
vir Covid-19. Die Departement 
van Gesondheid gaan ’n mobiele 
gesondheidsbussie stuur totdat 
die situasie in die kliniek onder 
beheer gebring is. Hierdie bussie 
sal buite die kliniek staan om 
basiese gesondheidsdienste te 
lewer. Tot dusver was die bussie 
nog nie in die omgewing van 
die kliniek gesien nie. Almal 
wat in kontak was met dié wat 
positief getoets het, sal gekontak 
word om die verspreiding van 
die virus te beperk. Daar is 
kommer onder inwoners omdat 
kliniekpersoneel in kontak was 
met die publiek. Volgens die 

Departement van Gesondheid 
staan die Fezile Dabi distrik 
steeds op 35 positiewe gevalle 
waarvan Ngwathe Munisipaliteit 
’n totaal van 19 bevestigde 
gevalle het. Hiervan is daar 10 
gevalle in Heilbron. Op 2 Junie is 
inligting deurgegee van VF Plus 
raadslid, Phillip van der Merwe, 
dat daar moontlike gevalle in 
die vullisverwyderingspanne en 
waternetwerk onderhoudspanne 
aangemeld is. Hierdie dienste 
is opgeskort sodat betrokke 
spanne getoets kan word. Nog 
geen uitslae is hiervan bekend 
gemaak nie. Daar word egter ’n 
beroep gedoen op inwoners om 
eie veiligheid toe te pas en die 
basiese gesondheidshigiëne te 
handhaaf. 

Covid-19 het die wêreld waarin 
ons lewe heeltemal verander. 
Ons bekommer ons oor vriende, 
familie, kinders, ons besighede 
en ons werke. Op die ou end 
het hierdie pandemie die mees 
gevreesde terroris geword en los 
ons vreesbevange en angstig. 
Intussen kan ons verwag dat 
Suid-Afrikaners binnekort die 
Bosveld gaan besoek om vir ’n 
naweek of so van die werklikheid 
te ontsnap. Die Departement van 
Omgewing, Bosbou en Visserye 
het gepubliseer dat onder die 
volgende omstandighede gejag 
mag word tydens fase 3 van die 
inperkingsperiode:
• Jag mag vir bestaansdoeleindes 
gedoen word; die primêre doel van 
die jag is om vleis vir persoonlike 
verbruik te bekom.
• Persone mag oor die distriks-, 
metro- of provinsiale grense na 
die jagbestemming reis, aangesien 
jag ’n wildbestuursdiens is. 

Regulasies 33 (4) maak onder meer 
voorsiening vir sulke reis vir enige 
toegelate diens.
• Die grondeienaar moet ’n permit 
uitreik aan elke persoon wat vir 
die jag reis, met inligting oor die 
volgende op die permit: Volle 
naam, aanvangs- en einddatum 
van jag, spesies en aantal diere wat 
gejag word.
• Die jagter/s mag in die jagkamp 
van die grondeienaar oorbly, dit 
wil sê dat akkommodasie op die 
perseel voorsien moet word.
• Die grondeienaar is verant-
woordelik om protokol vir 
gesondheid en veiligheid in stand 
te hou.
Die bogenoemde mag verander 
op die aangepaste regulasies wat 
gepubliseer sal word deur die 
Minister van COGTA binne 14 
besigheidsdae vanaf uitspraak 
gemaak deur die Hooggeregshof 
op 2 Junie 2020.
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Geloofbyeenkomste word toegelaat 
onder die fase 3 regulasies.  Slegs 
50 persone word toegelaat regoor 
Suid-Afrika om byeenkomste by te 
woon in kerke, moskees, sinagoges 
en tempels.  Moedergemeente en 
Suidkerk het die rasionele besluit 
geneem om gesluit te bly.  Beide 
Ds. Tiaan Victor en Ds. Braam 
van Zyl wil baie graag eredienste 
laat voortgaan en was opgewonde 
om die dienste te hervat op 7 
Junie, maar het besluit om te 
wag totdat die regulasies verslap.  
Nadat uiterse streng maatreëls 
in die staatskoerant gepubliseer 
is, veroorsaak dit dat beide 
kerke voortgaan met die digitale 
platforms om ŉ boodskap uit te kry.  
Die regulasies sluit onder andere in 
soos ontvang van Ds. Tiaan Victor:
• Nie meer as 50 lidmate per diens 
(ingesluit die leraar en almal wat 
die take moet uitvoer) nie
• 1.5 m moet tussen lidmate 
gehandhaaf word  

• Families wat nie bymekaar 
woon nie, mag nie bymekaar sit nie
• Dra van maskers is verpligtend
• By die deure moet koors geneem 
word, ‘n sifting moet gedoen word 
en handreiniger moet op hande 
gespuit word
• Register van bywoning van 
elke byeenkoms moet gehou word 
met volledige inligting van elke 
bywoner vir 6 maande  
• Lidmate bo ouderdom van 60 en 
kinders word aangemoedig om tuis 
te bly
• Geen sang of sosiale aktiwiteite 
nie
• Die hele kerkgebou moet voor 
elke byeenkoms ontsmet word
Hierdie maatreëls veroorsaak 
dat ŉ klein getal mense dienste 
mag bywoon, en die doel en die 
gewydheid van ŉ erediens nie tot 
volle reg sal kom nie.  Kontak jou 
dominee of predikant om uit te 
vind hoe die dienste sal voortgaan.
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