CORONA: WAT MAG ER WEL EN WAT NIET?
11-24 jaar
Belangrijk: check website gemeente of provincie
Op deze pagina vind je de algemene corona-regels.
Maar gemeentes en provincies, winkels en restaurants mogen ook zelf nog extra regels
vastleggen. Het kan dus van plaats tot plaats verschillen, als het aantal besmettingen ergens stijgt.
Dan kan het bijvoorbeeld zijn dat daar de horeca sluit en op andere plaatsen niet.
Check dus zeker ook de website van je gemeente of provincie voor de laatste info.

Je moet een mondmasker dragen:
•
•
•
•
•
•
•
•

In de klas (meer info over corona-richtlijnen op school)
Op het openbaar vervoer, in de stations en aan de haltes
In winkels en winkelcentra
In drukke straten
In bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen
In gebedshuizen
In musea en bibliotheken
In cafés en restaurants, behalve terwijl je neerzit aan tafel

Geen koorts of ademhalingsmoeilijkheden? Dan mag je …
Afspreken met vrienden en familie
• Je mag met max. 10 mensen samen ergens zijn, inclusief jezelf
• Eredienst (zoals een misviering of begrafenis) met maximaal 200 personen
• Feest, maar er is een verschil tussen feestjes die je zelf organiseert en professioneel
georganiseerde feesten
Je houdt altijd 1,5 meter afstand. Op plaatsen waar dat niet lukt, draag je best een mondmasker.
Alleen met je 5 vaste mensen per maand moet je niet per se afstand houden. Knuffelen mag dus,
maar blijf voorzichtig!
Eten en drinken
•
•
•
•

De winkel: je mag met 2 mensen samen winkelen
De markt
Op café of restaurant
De nachtwinkel

Sport en ontspanning

PRAAT EROVER
Mail met Corona infolijn

Bel met Corona infolijn
Bel elke weekdag van 9u tot 17u.

•
•
•
•
•
•
•
•

Binnen of buiten sporten (behalve contactsporten)
Een sportwedstrijd: het publiek moet blijven neerzitten
Het zwembad, de sauna of het wellnesscentrum
De kapper of de schoonheidsspecialist
Het pretpark of de binnenspeeltuin
Het casino of de speelhal
De kermis of de rommelmarkt
Op reis, liefst in België maar in principe mag je nog naar het buitenland

Cultuur
• Een historisch gebouw, museum of dierenpark
• Het theater of de bioscoop
• Een evenement met publiek met maximaal 200 personen binnen en maximaal 400 personen
buiten
Op de meeste plaatsen moet je op voorhand reserveren. Koop je tickets voor een bepaald tijdslot
online.
En verder?
Je mag ook naar je werk gaan, al blijft thuiswerken de norm.
Buiten geweest? Was je handen! Vertoon je toch symptomen van corona? Blijf dan binnen en
isoleer je zo goed mogelijk in uw kot.

Moet ik de richtlijnen ook volgen als ik zelf weinig risico loop?
Ja, we doen dit allemaal samen.
Om 2 grote redenen:
1. 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.
2. Vermijden dat de ziekenhuizen vol zitten met corona-patiënten. Want dan kunnen andere
zieke mensen niet meer binnen.
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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