
Officiële evenementen tot
100 personen binnen of 200 buiten
(bv. bioskoop, kermis, optreden, wedstrĳd).

Uitstappen en reizen in Europa kunnen.
Maar niet alle streken en 48u voor
aankomst moet je een formulier invullen.

Info op www.diplomatie.belgium.be/nl

Pretparken,dierenparken
en zwembaden
zĳn open.

www.DeZuidpoortGent.be

CORONA -WATMAGWELENNIET
maatregelen zoals gekend op 29 juli 2020 - details op www.info-coronavirus.be

voor de
nieuwste
versie

Ontmoet mensen
zoveel mogelĳk
buiten.VANAF

29 JULI

Thuis werken
blĳft sterk
aanbevolen.

Geef
geen hand
of knuffel.

Was vaak jouw
handen met
water en zeep.

SOCIALE
BUB

B
EL

Als je toch binnen
afspreekt, verlucht
de ruimte goed.

Elk gezin kan
nauwer contact hebben
met max. 5 personen.

Dezelfde tot eind augustus.
Zonder afstand.

-12 Jarigen niet meerekenen.

Café's en restaurants zĳn open tot 1u
(geef jouw naam en telefoonnummer -
mondmasker verplicht behalve aan tafel).
Enkel met jouw sociale bubbel.

1

Nachtwinkels
sluiten
om 22u.

22

+12 jarigen houden
1,5m afstand. Draag een
masker waar dat niet lukt.

1,5m

1,5m 1,5m 1,5m

Contact buiten jouw sociale bubbel
moet met afstand.
In groep tot max. 10 personen.
-12 Jarigen worden niet meegerekend.

Georganiseerde activiteiten kunnen
met begeleider en maatregelen per
sector (meestal tot 50 personen).

Ga je naar de Belgische kust?
Elke gemeente heeft eigen regels.
Info op www.dekust.be

Mondmasker verplicht
vanaf 12 jaar op
ALLE drukke plaatsen.

Elke gemeente of regio
kan bĳkomende
maatregelen nemen.

Op perron en in
bus, tram en trein.

In museum, bib, theater,
bioskoop, concert, ...

Op café en restaurant
(behalve aan tafel).

In winkels,
markten en banken.

In winkelstraten.

Voor Gent is dat het winkel-wandelgebied
- tussen de Zuid en het Gravensteen en
tussen de Kouter tot aan de Vrĳdagsmarkt.

Ook andere drukke straten zoals
- Wondelgemstraat
- Bevrĳdingslaan
- Dampoortstraat
- Dendermondsesteenweg
- …

Wees extra voorzichtig met de
risicogroep (+65 jaar en
mensen met chronische ziektes).

Bezoek in
woonzorgcentra
is beperkt.

Maatregelen worden
strenger gecontroleerd
en beboet.

Winkel alleen (-18 jarigen
mogen wel mee). Maximum
30 minuten in de winkel.





CORONA -WATKANWELENNIET
maatregelen zoals gekend op 3 juni 2020

Ontmoet mensen
zoveel mogelĳk
buiten.VANAF

8 JUNI

Wie kan
werkt best
thuis.

Geef
geen hand
of knuffel.

Was vaak jouw
handen met
water en zeep.

Als je toch binnen
afspreekt, verlucht
de ruimte goed.

Je kan met 10 personen nauw contact
hebben. Zonder afstand. Per week,
kunnen elke week anderen zĳn.

Café's en restaurants
kunnen open. Met maatregelen
(bv. afstand en tot 1u)

+12 jarigen houden
1,5m afstand. Draag een
masker waar dat niet lukt.

1,5m

In groep kan je alles doen tot 10
personen (kinderen inbegrepen). Ook
bĳvoorbeeld een restaurantbezoek.

Georganiseerde
activiteiten kunnen mits
maatregelen van je sector.

Wees extra voorzichtig met de
risicogroep (+65 jaar en
mensen met chronische ziektes).



Uitstappen
en reizen in
België kunnen.

Religieuze
diensten tot
100 personen.

Alle sportactiviteiten kunnen
(trainingen en wedstrĳden).
Wel contactloos trainen.

Zwembaden gaan
waarschĳnlĳk
open.

Culturele activiteiten met zittend
publiek en op afstand tot 200
personen (bv. theater en bioskoop).

Culturele
activiteiten
zonder publiek.

Religieuze
diensten tot
200 personen.

VANAF
15 JUNI

Uitstappen en reizen
in Europa kunnen.
Elk land beslist nog zelf.

Pretparken
kunnen
open.

Jeugdkampen
kunnen vanaf 1 juli
tot max. 50 personen.

Lagere en middelbare scholen
gedeeltelĳk open. Elke school beslist
zelf wat kan, vraag aan jouw school.

Geen massa-
activiteiten
voor 31/8.

www.DeZuidpoortGent.be

VANAF
1 JULI


