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Skenk bloed –
red 'n lewe

Talle H-2A-boere bly agter
D

ie SAL het skielik vlugte gekanselleer terwyl
baie manne reeds in vliegtuie gesit het en ander
reeds in rye gewag het. Dit laat groot kommer by
die VSA regering aangesien die landbou sektor in die
VSA sterk leun op die H-2A program. Talle SuidAfrikaanse boere moes in die land bly weens die Covid19 virus. Baie van die Heilbronners wat deel is van
hierdie program kon net betyds vlieg na hulle bestemming
waar hul betrokke is in landbou. Ander se visa’s is egter
teruggetrek om die verspreiding van die virus te beperk
deur mense wat die kans vat om na hoë risiko lande te
gaan. Die USCIS het aanpassings gemaak en is bereid
om die kans te vat vir H-2A werkers om steeds oor te
gaan en besef dat hierdie werkers 'n groot bydrae lewer
om voedselsekuriteit vir die VSA te bewerk. Wat wel die
geval is, is dat van die 3 miljoen boere in die VSA is daar
1 miljoen aktiewe boere en slegs 12 000 van hulle
gebruik die H-2A program. Die 12 000 boere bring 270
000 H-2A werkers in waarvan 97 % van uit Mexico kom

en Suid Afrika dra so 4 500 by tot die getal, dus 1.66%
van die totaal. Louis van der Westhuizen is egter een van
die Heilbron-boere wat ingeperk is in Suid-Afrika en met
die huidige situasie gaan hy moontlik eers Augustus
oorgaan wanneer die stroop tyd in daardie omgewing
begin. Hy is dankbaar dat hy huidiglik by sy pa, Bertus
van der Westhuizen, bekend as Heilbron Massey kan
werk, maar talle ander boere het staat gemaak daarop om
weer oor te gaan. Rickus van Zyl en Corné Calitz is
onder andere twee van die Heilbron boere wat veilig by
hulle bestemmings gekom het en hard aan die werk is.
Corné vertel dat in sy omgewing is daar tot dusver net
een geval in die dorp en beskou dit as rustig aan sy kant
van die water en deel sy meegevoel met die situasie in
SA. Die nodige papiere is egter in plek indien hulle ook
op Lockdown geplaas sou word. Verkeie inligting word
deurgegee op USA FARM LABOUR en CV Placements
se Facebook-blaaie rondom die gebeuret.o.v. die H-2A
programme en hoe daar tewerk gaan.

Begrafnisse mag voortgaan
Neem kennis van dié regulasies

M

et 'n mediaverklaring uitgereik op 2
April 2020, vrygestel deur Ministry
for Cooperative Governance and
Traditional Affairs, word streng wetgewing
toegepas oor hoe 'n begrafnis tydens
"lockdown" mag voortgaan. Die minister van
COGTA maak aanpassings aan die COVID-19
regulasies. Hierdie wysigings sal die nasionale
geïntegreerde reaksie-maatreëls verbeter,
terwyl die toepassing van die regulasies
rakende maatreëls van die regering om die
besmettingsrisiko te verminder en die vinnige
verspreiding van die COVID-19-virus beperk
word, terwyl die integriteit van die inskakeling
gehandhaaf word. Bewegings ten opsigte van
begrafnisse word in die wysigingsregulasies
uitgeklaar. Die wysigings stel sekere individue
in staat om tussen provinsies en metropolitaanse
en distriksgebiede te beweeg met die doel om
'n liggaam vir begrafnisdoeleindes te vervoer.
Die wysiging beperk ook die individue wat
toegelaat word om na begrafnisse te reis. Die
regulasie skets nou 'n proses vir persone wat
tussen provinsies of tussen metropolitaanse en
distriksgebiede wil reis om 'n begrafnis of
verassing by te woon om 'n permit te kry.
Dit bepaal verder dat slegs die volgende
persone wat buite 'n provinsie of
metropolitaanse en distriksgebiede woon, 'n
begrafnis mag bywoon:
(i) eggenoot of lewensmaat van die oorledene;
(ii) kinders van die oorledene, hetsy biologies,
aangenome of stiefkinders.
(iii) skoonkinders van die oorledene;
(iv) ouers van die oorledene, hetsy biologies,
aangenome of stiefouers;
(v) broers en susters, hetsy biologies,
aangenome of stiefbroer of suster van die
oorledene;
(vi) grootouers van die oorledene; en
(vii) persone wat nou verbonde is aan die
oorledene.
Die huidige verbod op 50 persone wat 'n
begrafnis bywoon, is nog steeds in werking.
Die hou van 'n nagwaak is steeds verbode.

Die permit kan verkry word van 'n Landdros
wat die kantoorhoof is of 'n stasiebevelvoerder
van 'n polisiestasie of 'n persoon wat deur hom
of haar aangewys is.
Om 'n permit te kry:
'n Landdros wat die kantoorhoof is of 'n
stasiebevelvoerder van 'n polisiekantoor of 'n
persoon wat deur hom of haar aangewys is,
moet van 'n doodsertifikaat of 'n gewaarmerkte
afskrif van 'n doodsertifikaat voorsien word;
Dit is belangrik om daarop te let dat 'n
permithouer gedurende die begrafnis of
verassing in 'n hotel, lodge of gastehuis mag
bly. Die permit moet aan die eienaar of
bestuurder van die hotel, lodge of gastehuis
aangebied word.
Die COVID-19-regulasies en wysigings kan
verkry word vir aflaai op: http://www.cogta.
gov.za/?p=7871 of https://bit.ly/2X46YJl

SANBS het Heilbron op
Dinsdag, 24 Maart 2020
besoek met die oog daarop om
soos al vantevore 100 eenhede
bloed in te samel.
Hulle het egter net 73 eenhede
bloed ingesamel, wat steeds as
'n goeie getal gereken word.
Die bloeddiens gaan voort en
dit is belangrik om te weet dat
die nodige maatreëls, wat
ingestel is deur president Cyril
Ramaphosa verwelkom word
deur die Suid-Afrikaanse
Nasionale Bloeddiens.
Die SANBS nooi elke skenker
uit om aan te hou bloed skenk
tydens die pandemie om
sodoende te voorkom dat
bloed-voorraad verlaag. Al die
skenking-sentrums sal oop
wees met verlengde ure om
die sosiale distansie maatreël
te akkomodeer. Afsprake kan
ook met jou naaste sentrum
gemaak word om lang rye te
voorkom.
Die SANBS verseker ook
almal dat die nodige voorsorgmaatreëls in plek is en wil
mense verseker dat fasiliteite
beskerm is met die nodige
antiseptiese middels en
alkohol basis “wipes”.
Die fasiliteite word ook
gereeld ontsmet met alkohol.
Mense kan egter net bloed
skenk indien hulle gesond voel
om so te doen.

Die personeel by sentrums is
opgelei om simptome van die
COVID-19 virus te identifiseer.
Sou 'n skenker sleg voel en
enige verkoue tipe tekens toon
sal hulle nie binne die fasiliteite
toegelaat word nie. As voorsorg
sal skenkers moet uitstel indien
hulle deel was van groepe soos:
mense wie gereis het na
geaffekteerde lande buite SuidAfrika, vir 21 dae, mense met
bevestigde gevalle van die
Korona-virus infeksie sal
uitgestel word vir 28 dae vanaf
die datum van genesing, en
mense wie in nabye kontak
gekom het met bevestigde of
vermoedelike gevalle sal ook
uitgestel word vir 21 dae vanaf
die laaste dag wat kontak
gemaak is.
Die bloedskenksentrums toets
nie vir die Korona virus nie, dit
is slegs beskikbaar by 'n
gelisensieerde
mediese
laboratorium.
Indien jy voel jy is in gevaar en
vrees dat jy dalk geinfekteer is
met
COVID-19,
kontak
dringend die tolvrye hulplyn op
0800 029 999.

Paasnaweek se padsterftes het laasjaar met 40% gedaal in vergelyking met dieselfde tydperk
in 2018. Vanjaar is paasnaweek 10-13 April 2020 en weens die inperkingstydperk verander
die paashaas dalk nou in 'n isolasiehasie of kwarantynkonyn en paaseiers word in die huis
weggesteek. Laasjaar se syfers het gewys dat met vasberadenheid, gehoorsaamheid aan die
basiese padveiligheidsreëls asook samewerking tussen die regering en padgebruikers, die
vlaag padongelukke gestuit kan word. So het die minister van vervoer, Blade Nzimande
verduidelik. Hierdie jaar sal mense moet tuisbly weens die Covid-19 uitbraak en gevolglik
die isolasietydperk. Mense sal tuis moet bly wat die paaie aansienlik veiliger en stiller sal
maak en Suid-Afrika se padsterftes sal daal. Vryheidsdag en Werkersdag is kort om die draai
en indien die inperkingsperiode verstreke is sal padreëls nagekom moet word om hierdie syfer
laag te hou. Met behulp van wetstoepassers, verskillende staatsdepartemente, betrokkenes in
die privaatsektor en motoriste kan 'n bydrae gelewer word om paaie veiliger te maak.

Goeie nuus vir dié Paastyd

