voor de
nieuwste
versie

CORONA - WAT MAG WEL EN NIET
maatregelen zoals gekend op 23 oktober 2020
details op 0800 14 689 of www.info-coronavirus.be

VANAF
23

Elke gemeente of regio
kan bĳkomende
maatregelen nemen!

Hou afstand.
Geef geen hand,
elleboog of knuffel.

Was vaak jouw
handen met
water en zeep.

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

Misschien besmet?
Bel de dokter.
Blĳf 10 dagen thuis.

OKTOBER
tot minstens

19

1,5m

NOVEMBER

Beperkt
nauw
contact.

Mondmasker verplicht
vanaf 12 jaar op
ALLE drukke plaatsen.

Veel scholen zĳn open.
Hoger onderwĳs
gedeeltelĳk van thuis uit.

Dat kan met
huisgenoten.

*

-12 Jarigen niet meerekenen.

Dat is contact
zonder afstand en
zonder mondmasker.
Ook als dat langer
dan 15 minuten is.

over MOND
én NEUS

Ontmoet mensen buiten.
Kom samen met max. 4 personen.
Met 1,5m afstand en/of mondmasker.

Als je samen binnen
zit, zet ramen en
deuren open.

+

Elk kan nauw
contact hebben met
1 persoon extra.

1

Niet per gezin.

Bezoek ontvangen mag tot
max. 4 personen. Met 1,5m afstand.
Tenzĳ die tot jouw nauw contacten is.

Thuiswerk
is verplicht.
Voor wie kan.

Hou dezelfde 4 voor 2 weken.

1,5m

Winkel met
maximum 2 personen
(-18 jarigen mogen wel mee).

Nachtwinkels
sluiten om 22u.
Geen alcohol na 20u.

Café's en
restaurants
zĳn gesloten.

Markten
kunnen blĳven.
Kerstmarkten niet.

22

Blĳf binnen tussen
24u en 5u.
Tenzĳ noodzakelĳk.

Bĳ jeugdbeweging
geen overnachtingen
en enkel buiten.

Dierentuinen
zĳn open
(enkel buiten)

Pretparken
zĳn
gesloten.

Tenzĳ voor -12 jarigen. *

Zwembaden
zĳn
open.

*

24

5

Evenementen met publiek
tot 200 personen.
Met 1,5m afstand.
Zonder eten of drank.

Sportwedstrĳden:
Professioneel
zonder publiek.
Amateur niet.

*

www.DeZuidpoortGent.be

Geen toestemming meer
voor meer personen.

Organisaties kunnen activiteiten
organiseren mét maatregelen
(Meestal tot 40 binnen en 50
buiten. Zonder eten of drank.)

*

*

* blauw = Nieuwste maatregelen

