
Geen koffietafel.

Begrafenissen
tot 50 personen.

Met afstand
en/of masker.

*

+ 1
Elk kan nauw
contact hebben met
1 persoon extra.

Dat kan met
huisgenoten.

Beperkt
nauw
contact.

Kan zonder afstand
en zonder masker.
Ook kinderen
meerekenen.

Dezelfde voor 6 weken.

Alleenstaanden mogen
daarnaast ook 1 iemand
anders ontvangen, maar:
- met afstand
- niet tegelĳkertĳd

Enkel die persoon mag
op bezoek komen.

1

Ontmoet mensen
buiten. Tot
4 personen samen.

-13 jarigen niet
meerekenen.

24

5

Blĳf thuis tussen
24u en 5u.
Tenzĳ noodzakelĳk.S
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Zwembad
en museum
is open.
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Sport:
Professioneel
zonder
publiek.

Ten
vroegste
19 APRIL

Amateurs
tot 10 personen.

-13 JAAR:
Tot 10 kinderen.
Liefst buiten.

13 TOT 18 JAAR:
Tot 10 kinderen.
Enkel buiten.

Activiteiten in vereniging, club of school.

Begeleiding niet meegerekend.
Kampen zonder
overnachtingen
en buiten.

Ten
vroegste
19 APRIL

Ten
vroegste
1 MEI

29 MAART
tot

19 ARIL

Tot 50
personen

Café's en
restaurants
open.

Bib is nu al open.

Evenementen
kunnen.
Theater, film,
optreden, ...

Zoo,
vakantiepark en
camping open.

Pretpark
open.

Elke gemeente of regio
kan bĳkomende
maatregelen nemen!Fitness en

bowling
open.

*

* geel = nieuwste maatregelen

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

CORONA - WAT MAG WEL EN NIET ?
voor de nieuwste versie

School is gesloten.
Sommige kleuterscholen blĳven
open, andere sluiten. *

Thuiswerk is
verplicht.
Voor wie kan.

Sneltests
waar
nodig.
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MAART maatregelen zoals gekend op 19 maart 2021

B
A
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afstand.

1,5m

Was vaak
je handen.

Mondmasker
verplicht op
drukke plaatsen.

Vanaf 12 jaar.

Wees extra
voorzichtig met
de risicogroep.

Verlucht
regelmatig
de ruimtes.

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

Winkel alleen.
Tenzĳ hulp nodig.
Of op afspraak
met huisgenoot .

Max.
30 min.

*

*

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

22

Kappers en andere
beroepen met fysiek
contact gesloten. *

Markten
kunnen
open.

Veel winkels sluiten.
Soms kan op afspraak wel.

Blĳven open:
- voor (dieren)voeding
- apotheker
- doe het zelf
- bloemenwinkel
- stoffenwinkel
- krantenwinkel
- ...

Zeker
tot

26 APRIL


