
Persconferentie coronavirus 28 september 

in eenvoudige taal 

Op maandag 28 september waren premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer op 

televisie. 

Ze vertelden hoe het nu gaat met het coronavirus. 

De belangrijkste dingen leggen we uit. 

Nieuwe regels voor heel Nederland 

Mensen houden zich niet goed aan de regels. 

Er zijn veel besmettingen met corona. 

Daarom zijn er aangepaste regels. 

De regels gelden vanaf dinsdag 29 september om 18.00 uur. 

De regels gelden 3 weken. 

Nieuwe regels binnen 

• Werk zoveel mogelijk thuis. 

• Ontvang thuis maximaal 3 gasten. 

Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. 

• U mag met een groep van 4 mensen samen afspreken. 

Bijvoorbeeld in een bioscoop of restaurant. 

Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. 

• In een ruimte binnen mogen maximaal 30 mensen samen zijn. 

Kinderen tellen mee. 

• Om 22.00 uur sluiten de cafés en restaurants. 

U moet dan weg zijn. 

U mag tot 21.00 naar binnen. 

U geeft uw naam en telefoonnummer op. 

Wordt iemand ziek die in het restaurant of café is geweest? Dan belt de GGD u op. 

• Sportkantines zijn dicht. 

• U moet reserveren voor bezoek aan een museum of bibliotheek. 

• Winkels laten alleen klanten toe als er genoeg ruimte is. 

• In de supermarkten komen er speciale winkeltijden voor ouderen en zieken . 

• Mensen met een contactberoep moeten klanten registeren.  

Bijvoorbeeld kappers. 

Er zijn uitzonderingen op regels voor ruimtes binnen. 

Nieuwe regels buiten 

• Alle sportwedstrijden worden gespeeld zonder publiek. 

• Ook bij de training mogen mensen niet komen kijken. 

• In de buitenlucht komen maximaal 40 mensen op 1 plek samen. 

Kinderen tellen mee. 

Mensen lopen niet rond op die plek. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/contactberoepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven


• Musea en dierenparken laten beperkt mensen toe. 

U moet reserveren en dan hoort u van hoe laat tot hoe laat u mag komen. 

Er zijn uitzonderingen op regels voor ruimtes buiten. 

Niet vergeten: 

• Houd altijd 1,5 meter afstand. 

• Ga niet naar plaatsen waar het druk is. 

• Nies en hoest in uw elleboog. 

• Was vaak uw handen met zeep. 

• Bent u verkouden? Blijf dan thuis! 

• Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven. 

• Werk zoveel mogelijk thuis. 

Bellen met vragen over het coronavirus 

• Bel naar 0800 - 1351. 

• Of naar +31 20 205 1351 als u in het buitenland bent. 

• Het telefoonnummer is open van 8:00 uur tot 20:00 uur. Op maandag tot en met 

vrijdag. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
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