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Landelijke maatregelen tegen het coronavirus

Binnen en buiten Thuis

Voor bezoek thuis geldt: 
maximaal 3 personen (exclusief 
kinderen t/m 12 jaar).

Binnen totaal maximaal 
30 personen.

Buiten totaal maximaal 
40 personen.

Uitzonderingen gelden voor onder 
andere uitvaarten, detailhandel en 
scholen. Voor culturele instellingen 
kunnen lokaal uitzonderingen 
worden gemaakt.

Op doorstroomlocaties, 
bijvoorbeeld musea en 
monumenten, geldt: bezoek 
op basis van een reservering 
per tijdsvak.

Gezelschappen tot 
maximaal 4 personen, 
zowel binnen als buiten.

Kom je terug uit een gebied 
met een oranje reisadvies 
vanwege corona, dan ga je 10 
dagen in thuisquarantaine. 
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel naar 
de kinderopvang, school en sport. 

Vermijd drukke 
plekken.

Ben je ook benauwd en/of 
heb je koorts? Dan moeten 
alle huisgenoten thuisblijven.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je handen 
en nies in je elleboog.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Veiligheidsregio’s nemen extra regionale maatregelen. 
Kijk voor actuele informatie op de website van de 

gemeente waarin je woont of die je bezoekt.

Werk

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.
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In het openbaar vervoer 
is het dragen van een niet-
medisch mondkapje verplicht. 

Vervoer

Beperk je aantal reizen.

Het aantal besme�ingen en ziekenhuisopnames neemt snel toe. Met elkaar moeten we het aantal 
contactmomenten sterk terugdringen. Per 29 september 18.00 uur gelden de volgende maatregelen:

Sport

Geen publiek bij sport, zowel 
amateur als professioneel.

Sluiting van sportkantines.

Horeca  (eet- en drinkgelegenheden)

Vanaf 21.00 uur geen 
nieuwe bezoekers.

Sluiting uiterlijk om 22.00 uur.

Reserveren (vooraf of aan de 
deur), een gezondheidscheck 
en een vaste zitplaats zijn altijd 
verplicht. Bezoekers worden 
gevraagd zich te registreren.

Sluiting a�aalrestaurants 
uiterlijk om 2.00 uur en 
geen verkoop van alcohol 
na 22.00 uur.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registreren.


