VANAF
2

CORONA - WAT MAG WEL EN NIET
maatregelen zoals gekend
op 30 oktober 2020
IN VLAANDEREN ?

tot minstens

13

NOVEMBER

voor de
nieuwste
versie

DECEMBER

BASIS

details voor België:
bel 0800 14 689 of surf www.info-coronavirus.be
details voor Vlaanderen: bel 1700
of surf www.vlaanderen.be/corona

Hou
afstand.

Was vaak
jouw
handen.

Mondmasker
verplicht op
drukke plaatsen.

Verlucht
regelmatig
de ruimtes.

Wees extra
voorzichtig met
de risicogroep.

Vanaf 12 jaar.

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

(+65 jaar en
mensen met
chronische ziektes).

1,5m

Beperkt
nauw
contact.

Dat kan met
huisgenoten.

+

1

Bezoek
woonzorgcentra
beperkt.

Begrafenissen tot
max. 15 personen.
Geen koffietafel.

WINKELEN

1 knuffelcontact en
1 extra per 2 weken.

De meeste winkels sluiten.
Winkels voor voeding en
apothekers blĳven open.
*

Bĳ jeugdbeweging
geen activiteiten.
-12 Jarigen wel.

Geen evenementen.
Geen theater, geen film, geen
optreden, geen museum, ...
Bib blĳft open.

Pretparken en
vakantieparken
zĳn gesloten.

Geen overnachtingen

www.DeZuidpoortGent.be

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

*

5

School
vakantie
tot 15 november.

*

Vanaf 3de secundair 50%
van thuis uit.
Hoger onderwĳs 100%
van thuis uit.

Thuiswerk
is verplicht.
Voor wie kan.
*

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

Winkel met
maximum
2 personen

Met 1,5m afstand
en/of mondmasker.

1

Max.
30 min.

Café's en
restaurants
zĳn gesloten.

VRĲE TĲD

*

Ontmoet mensen buiten.
Max. 4 personen samen.

24

Elk kan nauw
contact hebben met
1 persoon extra.
2 voor
alleenstaanden)

SCHOOL
EN WERK

SOCIAAL

-12 Jarigen
niet meerekenen.

Dat is contact
zonder afstand
en
zonder
mondmasker.

Enkel die persoon
mag op bezoek
komen.

Beroepen*met
fysiek contact sluiten.
Kappers, schoonheidsalons, ...

Markten
kunnen blĳven.
Kerstmarkten niet.

*

22

+12 Jarigen
kunnen enkel
buiten sporten.
Max. per 4.

Sportwedstrĳden:
Professioneel
zonder publiek.
Amateur niet.

Dierentuinen
zĳn
gesloten.

Zwembaden,
fitness en
bowling
gesloten.

Elke gemeente of regio
kan bĳkomende
maatregelen nemen!

*

* blauw = Nieuwste maatregelen

