20 januari 2021

Coronaregels

Van 20 januari 2021 tot en met minstens 9 februari 2021

Houd afstand

Is het druk?
Ga dan weg

Nies en hoest
in je elleboog

Houd 1,5 meter afstand

Thuis

Was je handen

Max. 1 gast per dag Ga max. 1 keer per
en houd afstand
dag op bezoek

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Gemeentehuis

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar een publieke binnenruimte

Sport

Max. 2 mensen
buiten op 1,5 meter

Maximaal 2 mensen op 1,5 meter afstand

Winkels

Gemeentehuis is open

Binnensport
en groepsles

Binnensporten en groepslessen zijn verboden

Winkels voor verkoop
levensmiddelen

Winkels voor de verkoop van levensmiddelen zijn open

Onderwijs en
kinderopvang

Draag een mondkapje
waar verplicht

Heb je klachten?
Laat je testen

Houd ook buiten
1,5 meter afstand

Pretpark en
dierentuin

Maximaal 2 mensen of 1 huishouden mogen samen naar buiten

Max. 2 mensen
of 1 huishouden

Buiten

Ontvang thuis maximaal 1 gast per dag en houd afstand van de gast Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek

Publieke
binnenruimtes

Werk thuis,
tenzij dat niet kan

Onderwijs
op afstand

Apotheek
en drogist
Apotheek en drogist zijn open

Kinderopvang

Onderwijs wordt op afstand gegeven Kinderopvang is gesloten

De maatregelen voor
basisonderwijs en kinderopvang
gelden tot en met 7 februari.

Reis zo min
mogelijk

Houd ook buiten 1,5 meter afstand van mensen buiten uw huishouden Pretparken, dierentuinen zijn dicht

Bioscoop
Bioscoop is dicht

Wedstrijden

Museum is dicht. Bibliotheek is dicht.

Kledingwinkel is gesloten

Contactberoepen, zoals:

Afhalen en
bezorgen

Woonwinkel
Woonwinkel is gesloten

Fysiotherapeut

Noodzakelijk gebruik
Openbaar Vervoer

Restaurant en café zijn dicht

Na 20.00 uur geen
verkoop alcohol

Tuincentrum
Tuincentrum is gesloten

Evenementen zijn verboden

Restaurant
en café

Eten afhalen en bezorgen is mogelijk

Het bezoeken van de fysiotherapeut is toegestaan

Blijf zoveel
mogelijk thuis

Evenementen

Zwembad en sauna zijn dicht

Horeca

Wedstrijden zijn verboden

Kledingwinkel

Zwembad
en sauna

Museum en
bibliotheek

Na 20.00 uur kun je geen alcohol kopen

Kapper
De kapper is dicht

Reis niet naar
het buitenland

Autorijles
Rijlessen zijn niet mogelijk

Boek geen reis
tot 31 maart

Ga alleen met het openbaar vervoer voor noodzakelijke reis

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

