8 december 2020

Gedeeltelijke lockdown, ook tijdens de feestdagen
Het aantal coronabesmettingen blijft te hoog. Daarom gaan we verder met de gedeeltelijke lockdown.
Door afstand te houden en het aantal contacten te beperken, beschermen we elkaar tegen het coronavirus.

Heb je klachten?
Blijf thuis.
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

.

Houd 1,5 meter afstand.

Is het druk? Ga dan weg.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Groepen
Binnen: groep van max. 4
personen of 1 huishouden.
Max. 30 personen per ruimte
(incl. kinderen t/m 12 jaar).
Buiten: groep max. 4 personen
of 1 huishouden.

Thuis

Vervoer
Ontvang max. 3 personen per
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar).

Reis zo min mogelijk binnen
Nederland.

Bedenk wat je moet regelen als
je in quarantaine moet en maak
daar afspraken over.

Reis niet naar het buitenland
en boek geen reis.

Sport
Winkelen en boodschappen
Publiek toegankelijke locaties
Onder andere musea, bioscopen,
dierenparken, bibliotheken en
zwembaden open. Bezoek op
basis van reservering per tijdvak.

Horeca en evenementen
Eet- en drinkgelegenheden
dicht.
Afhaalrestaurants open.
Geen verkoop en bezorging van
alcohol na 20.00 uur.

Doe gericht inkopen, winkel
's ochtends of doordeweeks en
ga alleen.

Sport met maximaal 4
personen op 1,5 meter afstand.
Kinderen t/m 17 jaar en topsporters
zijn uitgezonderd.

Winkels uiterlijk 20.00 uur
dicht. Supermarkten, warenmarkten en andere winkels die
levensmiddelen verkopen zijn
uitgezonderd.

Geen wedstrijden.
Topsporters zijn uitgezonderd.

Alcoholverbod na 20.00 uur.
Dit geldt voor verkoop,
bezorgen en nuttigen in de
openbare ruimte.

Sportkantines, douches en
kleedkamers dicht.

Geen publiek bij sport.

Evenementen verboden.
Onder andere uitvaarten en
demonstraties zijn uitgezonderd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

