Helaas moeten de maatregelen,
door de sterke toename van het
aantal besmettingen, worden
verscherpt. Het blijft zéér belangrijk
om de basismaatregelen heel
serieus te nemen zoals: handen
wassen, afstand houden,
thuisblijven en testen als je
coronaverschijnselen hebt en ook
goed te ventileren.
De volgende maatregelen gaan vanaf zaterdag 13 november 18.00
uur voor minstens 3 weken gelden: ( beeld)
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•
•
•

•

Houd 1,5 meter afstand op plaatsen waar geen
coronatoegangsbewijs verplicht is.
Als er geen coronatoegangsbewijs verplicht is, geldt een
mondkapjesplicht.
Niet-essentiële winkels en -dienstverlening zoals kledingwinkels,
contactberoepen zoals de kapper en casino’s zijn open tot 18.00
uur.
Horeca en essentiële winkels, zoals supermarkt, dierenwinkel en
drogisterij, zijn open tot 20.00 uur.
In de horeca is een coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats
verplicht.
Evenementen kunnen plaatsvinden tot 18.00 uur met een
coronatoegangsbewijs én een vaste zitplaats.
En met een maximum van 1250 personen per ruimte.
De verplichte sluitingstijd geldt niet voor kunst- en
cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en
concertzalen.
Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet
toegestaan. Verder is alle sport toegestaan.
Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan.
Ontvang thuis maximaal 4 gasten per dag.
Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Alle andere
(gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in
quarantaine.
Voor het MBO, HBO en universiteiten geldt een maximale
groepsgrootte per zelfstandige ruimte (excl. personeel) van 75
personen. Dit geldt niet voor ruimten gebruikt voor tentamens en
examens.

Rond 19 november 2021 start de boostercampagne 80-plussers die nog
mobiel zijn, volwassen inwoners van zorginstellingen en medewerkers in
de zorg met patiëntcontact. Zij krijgen bovenop de vaccinatie nog een
booster. Deze zorgt voor een minder ernstige ziekte en
ziekenhuisopname. Daarna worden mensen tussen de 60 en 80 jaar
gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eersten een
uitnodiging krijgen.
Kijk de persconferentie van vrijdag 12 november terug

