14 december 2021

Avondsluiting verlengd
Het aantal coronabesmettingen en coronapatiënten in ziekenhuizen is nog steeds hoog. Daarnaast zorgt
de nieuwe omikronvariant voor onzekerheid. De huidige maatregelen worden daarom verlengd
tot en met 14 januari en de basisscholen gaan een week voor de kerstvakantie dicht.
De maatregelen gelden ook tijdens de feestdagen
Algemeen

.

Onderwijs

Horeca

Blijf zoveel mogelijk thuis. Toch de
deur uit? Beperk je contacten.

Basisscholen dicht van 20 december
tot en met de kerstvakantie.

Houd 1,5 meter afstand.

Buitenschoolse opvang dicht van 20
december tot en met 24 december.

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag en ga maximaal
1 keer per dag op bezoek. Doe
vooraf een zelftest. Kinderen tot en
met 12 jaar zijn uitgezonderd.

Noodopvang voor kinderen van
ouders met een cruciaal beroep.

Horeca, zoals cafés en restaurants,
dicht om 17.00 uur. Afhalen en laten
bezorgen zijn uitgezonderd.
Vaste zitplaats verplicht.

Evenementen en kunst en cultuur
Evenementen, zoals festivals, niet
toegestaan na 17.00 uur.

Winkels en boodschappen
Werk thuis.
Voor mensen vanaf 70 jaar geldt:
beperk je contacten, vooral met
kinderen tot en met 12 jaar.

Coronatoegangsbewijs

Niet-essentiële winkels en
dienstverlening dicht om 17.00 uur.

Kunst en cultuur, zoals theaters,
dicht om 17.00 uur.

Essentiële winkels, zoals
supermarkten, dicht om 20.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.
Doorstroomevenementen en -locaties
zijn uitgezonderd.

Sport
Recreatie

Toon je coronatoegangsbewijs
en identiteitsbewijs waar dat
verplicht is.

Sportlocaties dicht om 17.00 uur.
Recreatie, zoals dierenparken en
pretparken, dicht om 17.00 uur.

Geen publiek bij sport.

Mondkapjesplicht
Draag een mondkapje waar dat
verplicht is.

Wassen

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Afstand

.

Houd 1,5 meter
afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Testen

Klachten? Blijf thuis en doe
direct een test, ook als je
gevaccineerd bent.

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

