
Kort overzicht coronamaatregelen 

Lees hier wat geldt op dit moment tot en met 15 maart 2021 

• Ontvang thuis niet meer dan 1 persoon van 13 jaar of ouder per 
dag. 

• Ga maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek. 
• Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van 

een bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, 
mogen naar het werk komen. 

• Ga alleen naar buiten met leden van je huishouden of met een 
groepje dat bestaat uit maximaal 2 mensen. 

• Van 21.00 uur 's avonds tot 04.30 uur 's ochtends is er 
een avondklok. Dan is het verboden om zonder geldige reden op 
straat te zijn.  

• Bij een uitvaart mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. 
• De meeste locaties zijn gesloten: 

o Winkels (behalve essentiële winkels). Bestellen en afhalen bij 
alle detailhandel is vanaf 10 februari mogelijk. Winkelen op 
afspraak is vanaf 3 maart mogelijk. 

o Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc. 
o Dierenparken, pretparken, etc. 
o Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, 

wellness, etc. 
o Restaurants en cafés. 

• Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand. 
• Basisscholen en de kinderopvang voor kinderen van 0-4 zijn vanaf 8 

februari weer geopend. 
• De buitenschoolse opvang blijft nog gesloten. 
• Het voortgezet onderwijs is per 1 maart weer open. Uitgangspunt is 

dat elke leerling minimaal 1 dag per week fysiek onderwijs volgt. 
• Per 1 maart kunnen alle mbo-studenten weer 1 dag per week voor 

les naar school. 
• In het HBO en WO mogen examens en tentamens worden 

afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk op de locatie. 
• In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt 

worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en 
studenten. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/bezoek
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/bijzondere-gelegenheden/uitvaarten
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/winkeliers/uitgezonderde-winkels-tijdens-lockdown
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/naar-theater-bioscoop-museum-of-concert
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/horeca-en-evenementen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/kinderopvang-noodopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/middelbaar-beroepsonderwijs-mbo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/middelbaar-beroepsonderwijs-mbo
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/hogescholen-en-universiteiten-hoger-onderwijs


• Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is 
er noodopvang op de buitenschoolse opvang. De oproep is om 
alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er geen andere 
oplossing mogelijk is. 

• Alle contactberoepen, met uitzondering van de sekswerkers, zijn 
toegestaan. 

• Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn 
gesloten. 

• Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. 
Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen 
wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen 
buiten. Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen op 
sportaccommodaties buiten sporten. Of wedstrijden spelen met 
teams van de eigen club.  

• Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt 
noodzakelijke reizen 

• Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland tot en met 15 
april. Er gelden reisbeperkingen.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/kinderopvang-noodopvang
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie
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