
Je moet een mondmasker dragen:

Zie ook: Waarom moet ik een mondmasker dragen?

Geen koorts of ademhalingsmoeilijkheden? Dan mag je …

Afspreken met vrienden en familie

Je mag:

Winkels

Alle winkels zijn weer open zonder afspraak.

Je mag met zoveel mensen als je wil winkelen, zolang je wil. Je moet wel een

mondmasker dragen.

Begrafenis en andere erediensten

Je mag naar erediensten, bijvoorbeeld in de kerk, moskee, synagoge of ander

gebedshuis.

Mail met Corona infolijn

11-24 jaar

CORONA: WAT MAG ER WEL EN WAT NIET?

Buiten•

In winkelstraten, op markten, kermissen of andere drukke plaatsen

waar een bord of poster zegt dat het verplicht is

•

Op het openbaar vervoer, in de stations en aan de haltes•

Op de speelplaats als je geen 1,5 meter afstand kan houden•

Op café of restaurant, behalve als je neerzit om te eten of drinken•

Tijdens erediensten, zoals een huwelijk of begrafenis•

Binnen•

In de klas•

In auditoria en andere leslokalen•

In winkels en winkelcentra•

Op café of restaurant, behalve als je neerzit om te eten of drinken•

In gebedshuizen•

In bibliotheken en museums•

Tijdens erediensten, zoals een huwelijk of begrafenis•

Tijdens evenementen, (culturele) voorstellingen, sport-wedstrijden en -

trainingen

•

Buiten met zoveel mensen afspreken als je wil•

8 mensen bij je thuis binnen uitnodigen, jezelf niet meegeteld•

Met 8 mensen samen op café of restaurant, jezelf meegeteld•

Feest organiseren•

PRAAT EROVER

Bel met Corona infolijn

Bel elke weekdag van 9u tot 17u.

https://admin.watwat.be/corona/waarom-moet-ik-een-mondmasker-dragen
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
https://admin.watwat.be/corona/met-hoeveel-mensen-mag-ik-afspreken
https://admin.watwat.be/corona/met-hoeveel-mensen-mag-ik-op-cafe-restaurant
https://admin.watwat.be/corona/hoeveel-mensen-mag-ik-uitnodigen-voor-een-feest
tel:0800 14 689


Zie: Hoe verloopt een begrafenis tijdens de coronacrisis?

Eten en drinken

Je mag tot 1 uur:

Kappers en andere 'contactberoepen' zijn volledig open

Kappers en andere 'contactberoepen' zijn open.

Sporten

Je mag:

Meer info over corona en sport

Ontspanning en vrije tijd

Je mag naar:

Je kan voorlopig nog niet naar een discotheek, nachtclub of groot evenement (zoals

een festival).

Evenementen en cultuur

Evenementen en culturele voorstellingen mogen doorgaan, bijvoorbeeld in

concertzalen of theaters:

Vanaf 30 juli is dat normaal gezien:

Je mag binnen met 200 mensen zijn, buiten met 400 mensen.•

De bedienaar van de eredienst en kinderen van 12 jaar of jonger moet

je niet meetellen.

•

Je blijft in groepen van 8, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld.•

Of je blijft in een groepje met de mensen met wie je samenwoont.•

Je houdt afstand van andere groepen van 8 en iedereen draagt een

mondmasker, binnen en buiten.

•

Iets eten of drinken op een terras of binnen in een café of restaurant•

Eten afhalen bij een restaurant•

Naar de nachtwinkel•

Sporten, met vrienden of je club of vereniging•

Naar de fitness•

Naar het zwembad•

Naar een sportwedstrijd•

Skatepark, openbaar sportterrein of buitenspeeltuin•

Dierentuin of pretpark, ook in de binnenruimtes•

Jeugdbeweging•

Bowling•

Casino•

Cinema•

Kermis•

Sauna, publiek of privé•

Rommelmarkt•

(Tropisch) zwembad•

Buiten met 2500•

Binnen met 2000 of 100% van het maximale publiek. Binnen moet je altijd

zitten.

•

Je gaat in een groep van max. 8 mensen•

Kinderen tot en met 12 jaar moet je niet meetellen in die 8•

Hou afstand van andere groepen•

Draag een mondmasker, binnen en buiten•

https://admin.watwat.be/corona/hoe-verloopt-een-begrafenis-tijdens-de-coronacrisis
https://admin.watwat.be/corona/sport-en-corona-wat-mag
https://admin.watwat.be/corona/met-hoeveel-mensen-mag-ik-op-cafe-restaurant
https://admin.watwat.be/corona/sport-en-corona-wat-mag
https://admin.watwat.be/corona/hoe-werkt-de-jeugdbeweging-het-speelplein-corona


Vanaf 13 augustus kan je normaal gezien naar evenementen met 75.000 mensen,

zoals grote festivals.

Je moet dan:

Bibliotheken en museums zijn ook open.

Reizen

Je mag op reis met je gezin + 8 andere personen.

Werk

Thuiswerken is niet meer verplicht, maar ze raden het wel nog aan.

Moet ik de richtlijnen ook volgen als ik zelf weinig risico loop?

Ja, we doen dit allemaal samen.

Om 2 grote redenen:

Hoe beter we nu de richtlijnen volgen, hoe hoger de kans dat het leven 'weer

normaal' wordt. Zodat we bijvoorbeeld weer naar grote evenementen mogen, en

zodat school in september (vrij) normaal kan verlopen.

Nog vragen?

Nog een vraag waarop wij geen antwoord gaven? Check de website van info-

coronavirus.be of neem contact met hen op. Check het blokje PRAAT EROVER voor

de contactgegevens.
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Buiten met 5000•

Binnen met 3000•

Ofwel al 2 weken gevaccineerd zijn•

Ofwel een negatieve test kunnen tonen, van de laatste 72 uur•

Ofwel daar een sneltest doen•

Vakantie in België mag•

Zie: Naar waar kan ik reizen binnen België?•

Reizen naar het buitenland is niet verboden, maar wel afgeraden•

Als je terugkeert uit een rode zone moet je jezelf 2 keer laten testen,

ook als je gevaccineerd bent.

•

Je moet een week verplicht in quarantaine•

Je riskeert een boete van 250 euro als je de quarantaineregels

overtreedt

•

Vermijden dat andere mensen ziek worden. We volgen de richtlijnen vooral

voor mensen die een hoger risico lopen, zoals je oma of opa of zieke mensen

zoals Nick (YouTube). Als wij allemaal samen zorgen dat het virus zich niet kan

verspreiden, kunnen zij het ook niet krijgen.

1.

Vermijden dat de ziekenhuizen vol zitten met corona-patiënten. Want dan

kunnen andere zieke mensen niet meer binnen.

2.

Iemand overtreedt de regels. Hoe reageer ik?•

Waar vind ik vaccin-info?•

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://admin.watwat.be/op-reis/waar-kan-ik-naartoe-reizen-belgie
https://admin.watwat.be/corona/moet-ik-quarantaine-als-ik-van-reis-terugkeer
https://www.youtube.com/watch?v=5AQZJV4eCY4
https://admin.watwat.be/corona/iemand-overtreedt-de-regels-hoe-reageer-ik
https://www.watwat.be/vaccin



