13 april 2021

Coronaregels
Van 19 april tot en met minstens 25 april 2021
Deze regels gelden van 19 april tot en met minstens 23 april 2021

Basisregels
Houd afstand en
ga weg als het druk is

Was je handen

Klachten? Blijf thuis
en laat je testen

Houd 1,5 meter afstand Is het druk? Ga dan weg Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Werk en blijf
zoveel mogelijk thuis

Thuis
Werk thuis als dat kan

Kinderopvang
en onderwijs

Blijf zo veel mogelijk thuis

Kinderopvang voor
0 tot en met 4 jaar

Winkelen en bestelling
ophalen op afspraak

Vooraf bestellen en afhalen mogelijk

Horeca

Max. 1 keer per
dag op bezoek

Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag en houd afstand van de gast

Kinderopvang voor 0 tot en met 4 jaar open

Winkels

Max. 1 gast
per dag ontvangen

Winkelen op afspraak mogelijk

Afhalen en bezorgen
Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Buitenschoolse
opvang
Buitenschoolse opvang open

Apotheek
en drogist
Apotheek en drogist zijn open

Restaurant
en café

Avondklok
22.00 - 4.30 uur

Draag een mondkapje
waar verplicht

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Buiten

Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Houd ook buiten afstand van mensen buiten uw huishouden

Middelbare school
en mbo deels open

Basisschool

Hoger
onderwijs

Basisscholen open

Hoger onderwijs op afstand

Winkels voor
levensmiddelen
Winkels voor levensmiddelen zijn open

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Noodzakelijk gebruik
openbaar vervoer

Reizen

Restaurant en café zijn dicht

Na 20.00 uur geen
verkoop alcohol

Reis niet naar
het buitenland

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis
Zwemles toegestaan voor
kinderen tot en met 12 jaar

Sportlocaties

Buiten op 1,5 meter
met max. 4 mensen

Buiten t/m 26 jaar,
afstand niet verplicht

Zwemles t/m 12 jaar

Buiten sporten toegestaan op 1,5 meter afstand met maximaal 4 mensen Buiten sporten toegestaan tot en met 26 jaar. Afstand houden is niet verplicht

Bezoek aan:

Beroepen zoals kapper
De kapper is open op afspraak

Gemeentehuis
Gemeentehuis is open

Evenementen
Evenementen zijn verboden

Binnensport

Binnenzwembad
en sauna

Binnensporten is verboden

Binnenzwembad en sauna zijn dicht

Pretpark en
dierentuin

Bioscoop
en museum

Pretparken, dierentuinen zijn dicht

Bioscoop, museum en bibliotheek zijn dicht

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
alleen samen krijgen we corona onder controle

