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Basisregels







Heb je verkoudheidsklachten, zoals hoesten, niezen en minder reuk en smaak: blijf thuis en
laat je zo snel mogelijk testen. Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Was vaak je handen.
Werk thuis, tenzij dat echt niet kan.
Vermijd drukke plekken en beperk het aantal uitstapjes.
Draag een niet-medisch mondkapje in publieke binnenruimtes.

Veilig afstand houden

Voor alle onderstaande vragen en antwoorden (tenzij anders vermeld) geldt zowel binnen als buiten
dat iedereen 1,5 meter afstand moet houden van elkaar, tenzij het gaat om:
- personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling.
- kinderen tot en met 12 jaar.
- jongeren tot 18 jaar onderling, tenzij zij zich bevinden in een instelling voor middelbaar
beroepsonderwijs (mbo), een hogeschool of een universiteit.
- alle leerlingen (ongeacht de leeftijd) op het voortgezet (speciaal) onderwijs. Leerlingen en het
onderwijspersoneel moeten onderling wel 1,5 meter afstand houden.
- Personen die in het voorgezet, beroeps of hoger onderwijs, onderwijsactiviteiten verzorgen of aan
deelnemen als dat noodzakelijk is voor de activiteit.
- hulpbehoevenden en hun begeleiders of hun vaste mantelzorgers en zorgvrijwilligers onderling, als
dit noodzakelijk is. Wat onder ‘begeleider’ wordt verstaan, staat niet expliciet in de
noodverordening. De regel is als volgt te interpreteren: als het nodig is voor mensen met een
handicap en hun begeleider om binnen 1,5 meter afstand van elkaar te komen, dan mag dat. Het
gaat niet alleen om professionele begeleiders. Een familielid in een rolstoel begeleiden, mag
binnen 1,5 meter.
- personen met een handicap die in dezelfde woongroep of andere woonvorm op hetzelfde adres
wonen en gemeenschappelijke voorzieningen delen onderling.
- personen bij wie het voor de uitoefening van hun beroep noodzakelijk is om binnen 1,5 meter
afstand van elkaar te komen, zoals voor kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
- personen die theater of dans beoefenen, indien het voor de uitoefening noodzakelijk is.
- Personen in het openbaar vervoer, overig bedrijfsmatig personenvervoer en vervoer voor
privédoeleinden, bij vervoer van locatie A naar locatie B en bij het houden aan de gestelde regels
voor het dragen van een mondkapje.
- Sporters in instellingen van topsport, voetballers van de Eredivisie en Eerste Divisie tijdens het
beoefenen van de sport.
Ben ik verplicht om een mondkapje te dragen?
Vanaf 30 september geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische)
mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes zoals:





Winkels, musea, gemeentehuizen, stations, vliegvelden, parkeergarages, benzinestations etc.
Restaurants, cafés, theaters en concertzalen, met uitzondering van mensen op een zitplaats.
Bij de uitvoering van contactberoepen, zowel voor de dienstverlener als de klant.
In het voortgezet en hoger onderwijs. Overzicht waar het advies in het onderwijs voor het
dragen van een mondkapje geldt, vind je hier.
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Alleen in het openbaar vervoer is het verplicht om een mondkapje te dragen. Ook op luchthavens is
het dragen van een mondkapje op sommige plekken verplicht. Voor actuele informatie over
mondkapjes, kijk op rijksoverheid.nl. In een aantal gevallen is het dragen van een mondkapje niet goed
mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een medische reden of andere beperkingen het
mondkapje niet kunnen dragen. Maar ook tijdens het beoefenen van een sport is het dragen van een
mondkapje meestal niet mogelijk.

Samenkomsten
Hoeveel mensen mag ik thuis op bezoek ontvangen?
Voor het ontvangen van bezoek in huis of in de tuin geldt als dringend advies een maximum van 3
bezoekers per dag. Kinderen tot en met 12 jaar en mensen die tot het eigen huishouden behoren,
tellen niet mee in dat aantal. Wel geldt de voorwaarde dat het bezoek geen koorts of
verkoudheidsklachten heeft.
Hoe wordt hierop gehandhaafd?
Als een samenkomst bij u thuis leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid,
kan er gehandhaafd worden.
Wat zijn de regels voor groepsvorming in de publieke ruimte?
Verder is het verboden om u op te houden in de publieke ruimte of in een besloten plaats met een
groep van meer dan 4 personen, zowel binnen als buiten.
Het verbod geldt niet voor:
- personen die een gezamenlijk huishouden vormen onderling.
- kinderen tot en met 12 jaar.
- Kinderen tot en met 17 jaar die sport beoefenen op de eigen club.
- scouting-, kunst-, cultuur- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen t/m 17 jaar.
- Sporters in instellingen voor topsport en voetballers van de Eredivisie en Eerste divisie.
- personen bij de beoefening van theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting.
- personen bij een uitvaartplechtigheid (inclusief de condoleance, als deze op dezelfde locatie is)
- personen bij een huwelijksvoltrekking (max. 30 personen), alleen voor genodigden en met
zitplaats. Bij de receptie, feest of samenkomst na afloop geldt het verbod wel. Voor een
huwelijksvoltrekking als onderdeel van het belijden van een geloof of levensovertuiging gelden
andere regels.
- personen bij de uitoefening van een beroep, een bedrijf of vereniging. Als het noodzakelijk is voor
de continuering van de dagelijkse werkzaamheden (max. 100 personen).
- personen die samen hun godsdienst of levensovertuiging belijden. Er is regelmatig overleg met de
verschillende koepels van geloofsgemeenschappen in Nederland om goede afspraken te maken
over maatregelen in de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis om verspreiding van het
coronavirus te voorkomen. Deze vrijwillige afspraken staan in het communiqué ‘Behoedzaam
vieren van geloof’.
- betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
- een verkiezing als bedoeld in de Kieswet.
- vergaderingen van (commissies ingesteld door) de gemeenteraad, provinciale staten en het
algemeen bestuur van een waterschap of andere wettelijk verplichte bijeenkomsten.
- bijeenkomsten van een internationale organisatie die gevestigd is op het grondgebied van het
Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.
- Hulpverleners, beveiligingsmedewerkers, geestelijke bedienaars en vergelijkbare beroepen.
- een bijeenkomst die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van een rechter of een officier van
justitie in de uitoefening van zijn ambt of die dient ter behandeling van een bezwaar of
administratief beroep.
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Wanneer is samenkomen in de publieke ruimte toegestaan?
Het organiseren van een samenkomst in de publieke ruimte mag alleen als u – naast de basisregels en
de regels voor groepsvorming – voldoet aan deze voorwaarden:
- Er mogen niet meer dan 30 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel) samenkomen in een
gebouw, vaartuig of voertuig buiten de huiselijke kring. In een gebouw geldt dit per zelfstandige
ruimte. Een zichtbaar gescheiden podium geldt als zelfstandige ruimte.
- Er worden hygiënemaatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
- Er zijn gescheiden publieksstromen, ook bij gebruik van sanitaire voorzieningen.
- Alle aanwezigen krijgen een vaste zitplaats toegewezen en maken hier ook gebruik van.
Gelden er uitzonderingen en, zo ja, onder welke voorwaarden?
Ja, er zijn situaties waarbij de regels voor het maximale aantal personen anders zijn. Dit zijn:
- betogingen, samenkomsten en vergaderingen zoals bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
- een verkiezing als bedoeld in de Kieswet.
- samenkomsten in de kinderopvang, in onderwijsinstellingen en voor educatieve activiteiten.
- scouting-, kunst-, cultuur- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen t/m 17 jaar.
- samenkomsten in zorginstellingen.
- samenkomsten in het openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer.
- samenkomsten van personen die hun godsdienst of levensovertuiging belijden.
- samenkomsten in een eet- en drinkgelegenheid in een hotel, mits de gasten allen hotelgasten zijn
die daar overnachten.
- vergaderingen van (een commissie ingesteld door) de gemeenteraad, provinciale staten en het
algemeen bestuur van een waterschap en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten.
- bijeenkomsten van een internationale organisatie die gevestigd is op het grondgebied van het
Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.
- samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor continuering van dagelijkse
werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met maximaal 100 personen
per zelfstandige ruimte.
- Detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuin,
pretparken en vergelijkbare functies waar sprake is van doorstroom.
- Uitvaarten, mits maximaal 100 personen.
Voor de detailhandel gelden deze aanvullende regels:
- Winkels in detailhandel zijn gesloten tussen 20.00 en 6.00 uur met uitzondering van
levensmiddelenwinkels.
- Met de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. De
handhaving wordt aangescherpt.
- Locaties in de levensmiddelenbranche moeten minimaal twee keer per dag een uur alleen
toegankelijk zijn voor ouderen en kwetsbare mensen.
- Tussen 20.00 – 07.00 uur worden er geen alcoholische dranken meer verkocht of bezorgd.
Voor samenkomsten in een hotel of die gericht zijn op vermaak, een congres of een beurs in de
publieke ruimte is het verplicht:
- Vooraf te reserveren, maximaal 4 personen per reservering.
- gebruik te maken van een zitplaats, max. 4 personen bij elkaar.
- vooraf een gezondheidscheck te doen.
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Wat zijn de regels en adviezen voor uitvaarten?
Voor uitvaarten geldt een maximum van 100 personen. Een bijeenkomst na een uitvaartplechtigheid
in een horeca-locatie is niet toegestaan. Direct na afloop van de uitvaartplechtigheid is wel een
bijeenkomst mogelijk voor alléén de genodigden. Een eet- en drinkgelegenheid bij de uitvaartlocatie
mag open zijn. Voor zowel de uitvaartplechtigheid, als de bijeenkomst na afloop blijven de regels
gelden van 1,5 meter afstand en groepjes van maximaal 4 personen, zowel binnen als buiten.
Vanwege het bijzondere karakter van een uitvaart wordt een erehaag als onderdeel van de
uitvaartplechtigheid beschouwd. Dat is toegestaan als de regel van 1,5 meter afstand wordt
opgevolgd.
Wat is een zelfstandige ruimte?
Een zelfstandige is een ruimte met wanden van plafond tot vloer en een toegangsdeur die uitkomt
op een gang (doorgang waar geen personen verblijven en de bezoekersstromen naar de
verschillende ruimtes zijn gescheiden) of direct naar buiten leidt. Podium is enkel bedoeld voor
muzikanten die niet meetellen in het maximaal aantal personen. Van belang is dat er geen loop is
tussen de ruimtes. Dat betekent dat tussendeuren dicht dienen te zijn en er niet van de ene naar
de andere ruimte gelopen mag worden. (Vermenging van mensen). Gezamenlijk sanitair is
mogelijk indien er duidelijk gescheiden looproutes zijn.
Welke regels gelden er bij introductie-activiteiten voor studenten?
Er mogen geen fysieke samenkomsten plaatsvinden voor de werving en introductie van mbo-, hbo- en
wo-studenten. De voorzitter van de veiligheidsregio kan ontheffing verlenen voor samenkomsten
georganiseerd door onderwijsinstellingen, studenten(sport)verenigingen en studieverenigingen. Er is
daarvoor wel toestemming nodig van een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio. Verder moet de
samenkomst gericht zijn op kennismaking, studie of sport en kleinschalig zijn. Alcohol verstrekken en
drinken is verboden. De samenkomst mag niet plaatsvinden tussen 22.00 en 07.00 uur.

Horeca (eet- en drinkgelegenheden)
Welke regels gelden er voor de horeca?
- Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Dit geldt ook voor coffeeshops,
shishalounges en eet- en drinkgelegenheden in bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters,
studentenverenigingen en stripclubs
- Uitgezonderd zijn:
o Hotels voor hotelgasten die er overnachten
o Uitvaartcentra
o Luchthaven voorbij de security check
o Afhalen en bezorgen
o Zorginstellingen, uitsluitend voor patiënten, bewoners en hun bezoekers
o Binnen een locatie waar besloten dagbesteding voor kwetsbare groepen wordt
georganiseerd
- Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie. De andere
functie moet sluiten tussen 01.00 en 07.00 uur.
Het sluiten van de horecafunctie bij locaties met een gecombineerde functie heeft als bedoeling om
samenkomsten en reisbewegingen van mensen naar deze eet- en drinkgelegenheden te voorkomen
(als alternatief voor de gesloten horeca). Dit geldt voor: dorpshuizen, eetcafés, kantines van
verenigingen, bioscopen, theaters, musea, binnenspeeltuinen, beurzen en alle doorstroomlocaties.
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Mag je nog wel eten en drinken afhalen?
Verkoop en bezorging van eten, drinken of andere producten is wel toegestaan, als dit niet op de
afhaallocatie wordt genuttigd. De afhaallocatie moet gesloten zijn tussen 01.00 – 07.00 uur en de
bezoekers moeten 1,5 meter afstand kunnen houden en hun bezoek zo kort mogelijk houden.
Flipperkasten en gokautomaten mogen niet worden gebruikt. Dit gebruik is gericht op
verblijf en niet op afhaal van eten en drinken.
Coffeeshops zijn gesloten tussen 20.00 – 7.00 uur.
Daarnaast is het niet toegestaan om commercieel na 20.00 uur alcoholische dranken te verstrekken,
dit geldt ook voor hotels. Ook is het niet toegestaan om na 20.00 uur alcoholische dranken te nuttigen
of bij je te dragen in de publieke ruimte of besloten plaats.
Mag een overkapping boven een buitenterras?
Een overkapping boven een buitenterras moet aangevraagd worden bij de gemeente. In het
document ‘richtlijnen terrassen overkappingen’ staan de voorwaarden voor brandveiligheid vermeld.
De overkapping mag maximaal aan één zijkant dicht zijn.

Evenementen
Mogen evenementen georganiseerd worden?
Het is verboden een evenement te (laten) organiseren of aan deel te nemen. Behalve als het gaat om
reguliere exploitatie bij:
- Bioscopen (geen drive-in bioscopen), filmhuizen, concertzalen, muziekpodia, theaters en
vergelijkbare culturele instellingen.
- Musea, presentatie-instellingen, monumenten met een publieksfunctie, casino’s, arcadehallen
en speelhallen.
Voor deze uitzonderingen gelden wel de regels zoals genoemd bij samenkomen in publieke ruimtes.
Ook geldt dit verbod niet voor:
- Wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden van voetballers van de
Eredivisie en Eerste Divisie en wedstrijden van personen tot 18 jaar op de eigen club. Hier is
geen publiek toegestaan.
- betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als
bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
Kermissen horen ook tot de evenementen die verboden zijn. Evenementenmarkten zoals
kerstmarkten, braderieën, vlooienmarkten en rommelmarkten zijn evenementen en dus niet
toegestaan.

Feestdagen
Is het mogelijk om een gezamenlijke kerstviering door te laten gaan?
Het advies is om terughoudend te zijn met een gezamenlijke kerstviering en deze op alternatieve
wijzen te vieren, bijvoorbeeld klassikaal en/of digitaal. Dit advies geldt ook voor basisscholen, kerken,
verenigingen of instellingen.
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Contactberoepen
Hoe werkt de registratieplicht bij kappers, schoonheidsspecialisten en andere contactberoepen?
Contactberoepen vraagt alle klanten hun contactgegevens beschikbaar te stellen ten behoeve van de
uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD en toe te stemmen in
verwerking en overdracht van die gegevens voor dat doel.
De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en kunnen alleen door de regionale
GGD worden opgevraagd. De gegevens moeten 14 dagen worden bewaard en daarna vernietigd. Een
keuze van een klant om contactgegevens niet te geven, mag niet leiden tot het weigeren van de
toegang. Een beoefenaar van een contactberoep werkt met reservering en verifieert vooraf de
gezondheid van de klanten.
Zijn er uitzonderingen van contactberoepen waarvoor dit niet geldt?
Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het
beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor
sekswerkers, zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

Sport
Mag ik nog in teamverband sporten volgen?
Het is alleen toegestaan om te sporten met maximaal 4 personen. Met uitzondering van jongeren tot
18 jaar, die sport beoefenen op de eigen club en sporters in instellingen voor topsport en voetballers
van de Eredivisie en Eerste divisie.
Wat zijn de regels voor individuele sporten?
Voor het sporten buiten en binnen geldt dat niet met meer dan vier volwassen personen in een groep
mag worden gesport. Er mogen wel meerdere groepen van vier personen tegelijk sporten, mits zij in
dezelfde groep blijven. Voor het sporten binnen geldt aanvullend dat er mag worden gesport met
maximaal 30 personen tegelijk.
Mag de sportkantine open?
Nee, net als alle andere eet- en drinkgelegenheden, blijven de sportkantines dicht.
Mag ik als toeschouwer aanwezig zijn bij sportactiviteiten?
Nee, dat is niet toegestaan. Dit geldt ook voor zwemles.
Mogen de douches en kleedkamers wel open zijn?
Nee, dit is niet toegestaan, met uitzondering van de kleedkamers bij zwembaden en bij
onderwijsinstellingen.

Zang en muziek

Mag er samen gezongen worden?
Gezamenlijk zingen of schreeuwen is niet toegestaan. Dit verbod geldt niet voor:
- kinderen tot en met 12 jaar.
- professionele zangers in groepsverband.
- zang als onderdeel van belijdenis van godsdienst of levensovertuiging.
Voor deze uitzonderingen blijven wel de richtlijnen van de RIVM gelden.
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Welke regels gelden er voor muziekverenigingen?
In de noodverordening zijn geen uitzonderingen gemaakt voor samenkomsten van
muziekverenigingen. Daarom geldt voor deze verenigingen ook dat samenkomen om muziek te maken
mag, met maximaal 30 personen en inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel. Voor blazers geldt
dat zij mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand (in de blaasrichting) houden tot anderen. Dit is
door de sector opgenomen in onder meer het protocol van de Koninklijke Nederlandse Muziek
Organisatie en in het protocol van de Vereniging van Nederlandse Orkesten.

Vervoer
Mag ik met maximaal 4 mensen in 1 privéauto zitten?
Ja dat mag, ook als de mensen geen deel uitmaken van een gezamenlijk huishouden. De rit moet wel
gericht zijn op vervoer van de ene naar de andere locatie. Het advies is om een niet-medisch
mondkapje te dragen als er mensen uit verschillende huishoudens in de auto zitten. Kinderen tot en
met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
Welke regels gelden er in het openbaar vervoer?
Vervoerders moeten het vervoer zo inrichten, dat reizigers zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van
elkaar kunnen houden. Denk aan looproutes en de inrichting van perrons en haltes. Reizigers zelf
houden in en om het station en op (rol)trappen 1,5 meter afstand van andere reizigers (4 treden) en
gaan met maximaal 2 personen in een lift. Het dragen van een niet-medisch mondkapje is verplicht
voor alle reizigers van 13 jaar en ouder in alle vormen van openbaar vervoer (bus, tram, metro, trein,
pont, veerboot). Wie geen mondkapje in het OV draagt, kan een boete van € 95 krijgen.
Wat zijn de regels bij bedrijfsmatig personenvervoer?
Reist u met bedrijfsmatig personenvervoer, zoals een (water)taxi, personenbusje of touringcar? Dan is
het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht wanneer er meer dan twee personen van 13
jaar en ouder (inclusief de bestuurder) in het voertuig of vaartuig zitten. Ook moet er voor de rit
vooraf gereserveerd worden en een gezondheidscheck worden gedaan.
Houdt de vervoerder zich niet aan deze regels, dan kan de voorzitter van de veiligheidsregio besluiten
de voorziening te beperken of te beëindigen. Dit mag alleen als hierdoor het noodzakelijk vervoer van
personen die werken in vitale processen niet onnodig belemmerd wordt.
Wat zijn de regels bij recreatief vervoer?
Bij recreatief vervoer met een pleziervaartuig zoals een rondvaartboot, sloep of tender, of bij het
rondrijden in een (gehuurde) auto of bus is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden tot elkaar. In
die gevallen is de verplaatsing namelijk niet primair gericht op vervoer van de ene naar de andere
locatie.
Welke regels gelden op een luchthaven?
De locaties van het inchecken, de security- en grensprocessen en het boarden moeten zo ingericht zijn
dat passagiers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Bij drukte moet de exploitant erop
toezien dat passagiers toch zo goed mogelijk afstand van elkaar kunnen houden. Zolang de 1,5 meter
afstand niet kan worden nageleefd, zijn passagiers van 13 jaar en ouder verplicht een niet-medisch
mondkapje te dragen. Dat geldt ook in luchtvaartuigen. Onder luchtvaartuigen vallen ook
luchtballonnen.
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Vakantie en vrije tijd
Kan ik met meerdere gezinnen in een vakantiehuis in Nederland?
Een gezelschap mag bestaan uit maximaal 4 personen (exclusief kinderen t/m 12 jaar), tenzij het
bestaat uit een huishouden. Het is dus ook niet mogelijk om met meer dan 4 personen (m.u.v.
eigen huishouding) een vakantiewoning te huren of te verhuren.
Mogen de bowlingbanen (incl. horeca) open?
Voor bowlingbanen gelden de regels voor samenkomsten in een publieke ruimte of besloten plaats. Er
mogen niet meer dan 30 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel) aanwezig zijn. De horeca
moet gesloten blijven.

Zorg

De zorginstellingen mogen zelf de regels bepalen met betrekking tot bezoek en de daarbij behorende
maatregelen. Er is geen landelijk beleid hiervoor behalve natuurlijk de basisregels. Hieronder staan
wat richtlijnen, maar hier kan de zorginstelling zelf invulling aan geven.
Mogen bewoners van verpleeghuizen bezoek ontvangen?
Sinds 15 juni mogen bewoner van verpleeghuizen weer bezoekers ontvangen als er geen
coronabesmetting is. Voorwaarde is wel dat de 1,5 meter wordt aangehouden. Bij locaties waar zich
één of meer besmettingen voordoen, is bezoek zonder toestemming van de beheerder nog steeds
verboden. De beheerder verleent toestemming als het bezoek de beperking van de verspreiding van
het coronavirus niet in de weg staat en het praktisch uitvoerbaar is.
Mag ik zonder toestemming op bezoek in een verpleeghuis?
De voorzitter van de veiligheidsregio kan optreden tegen bezoekers die zonder toestemming van de
beheerder in een verpleeghuis of woonvorm aanwezig zijn.
Mogen bewoners van verpleeghuizen helemaal geen bezoek ontvangen als er een besmetting is?
Op een afdeling waar een coronabesmetting is, vindt geen bezoek plaats. Mogelijk kan er wel bezoek
plaatsvinden op andere afdelingen op dezelfde locatie als die afdelingen goed af te sluiten zijn en er
een aparte looproute is. Dit kan dus per verpleeghuis verschillen. Er zijn ook uitzonderingssituaties. In
de stervensfase, of vergelijkbare omstandigheden, kan een instelling een uitzondering maken. Er zijn
ook uitzonderingen mogelijk voor het horen en beoordelen van cliënten in het kader van de Wet zorg
en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten.
Mag ik een wandeling maken met iemand die in een verpleeghuis woont?
Sinds 25 mei is het mogelijk voor bezoekers en bewoners om samen een wandeling te maken. Er is
een aantal randvoorwaarden voor deze wandeling:
- De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger voldoet aan de algemeen geldende randvoorwaarden
voor bezoek.
- De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of de bewoner houden tijdens wandeling zo veel
mogelijk 1,5 meter afstand tot elkaar en tot anderen. Uitzondering hierop is het ondersteunen van
hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
- De bezoeker, zorgmedewerker of vrijwilliger en/of de bewoner bezoeken geen drukke plekken.
Mogen de vrijwilligers weer naar de verpleeghuizen?
Sinds 25 mei is het aan de zorgorganisatie, in overleg met de cliëntenraad, ondernemingsraad,
VAR/PAR en regiebehandelaar, om weer vrijwilligers toe te laten in het verpleeghuis. Bijvoorbeeld om
te ondersteunen bij de uitvoering van de bezoekregeling. Uiteraard moet de vrijwilliger vrij zijn van
klachten die kunnen duiden op het coronavirus.
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Waar vind ik meer informatie over de bezoekregeling in verpleeghuizen.
Er is een handreiking gemaakt die te vinden is op de website van koepelorganisatie Actiz.

Onderwijs
Mogen open dagen op scholen plaatsvinden?
Open dagen vallen onder onderwijsactiviteiten, dus onder een uitzondering in de noodverordening.
Daarbij geldt wel het advies om zo veel mogelijk digitaal te organiseren en te allen tijde de 1,5 meter
afstand in de gaten te houden.
Mag een kind naar de basisschool als een lid van het gezin besmet is met Covid-19?
Huisgenoten van een Covid-19 patiënt moeten thuis in quarantaine, ook de basisschool kinderen. De
quarantaine geldt voor een periode van 10 dagen vanaf het laatste risicovolle contact. Dus als bijv.
moeder op 1 november positief getest is en vader op 10 november dan geldt de dag vanaf de
positieve test van de vader en stopt de quarantaine op 20 november. Voor meer informatie over
thuisquarantaine kijk op: RIVM.nl.
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