
Cafés en restaurants sluiten vanaf maandag

Vanaf maandag 19 oktober sluiten alle cafés en restaurants voor minstens 4 weken, dus zeker tot

en met 16 november.

Daarna bekijkt de overheid welke maatregelen nog nodig zijn.

Je mag wel nog met mensen afspreken.

Je mag dit weekend nog op café, met deze richtlijnen

Reserveren is niet overal verplicht. Het wordt wel sterk aangeraden, zodat je zeker een plekje

hebt.

Je mag dit weekend ook nog op restaurant

Waarom zijn er andere regels voor restaurants?

Volgens de overheid kan je op restaurant beter afstand houden en blijven mensen ook meer aan

tafel zitten.

Brusselse cafés waren al gesloten

In Brussel waren alle cafés, theehuizen, koffiebars, cafetaria's van lokale sportclubs en

feestzalen al gesloten tot minstens 8 november.

Mail met Corona infolijn

14-24 jaar

MAG IK WEER OP CAFÉ?

Cafés moeten sluiten om 23 uur.•

De tafels moeten 1,5 meter uit elkaar staan of gescheiden worden door een wand.•

Je mag alleen met je dichte contacten op café of restaurant.•

Je mag met max. 4 mensen aan één tafel zitten. Uitzondering: ga je op café met je

gezinsleden waarmee je onder één dak woont en zijn jullie met meer dan 4? Dan mogen

jullie wel samen aan één tafel zitten.

•

Als je rechtstaat of rondloopt, moet je een mondmasker aan hebben. Terwijl je aan tafel

neerzit, moet je geen mondmasker aandoen.

•

Per tafel moet 1 iemand een e-mailadres of telefoonnummer achterlaten. Dat houden ze 14

dagen bij, zodat ze je kunnen bereiken als blijkt dat er iemand besmet was. Daarna

verwijderen ze die gegevens. Ze mogen daar niks anders mee doen dan contact tracing.

•

Restaurants moeten sluiten om 1 uur 's nachts.•

Je mag met max. 10 mensen aan één tafel zitten.•

Voor de rest zijn de regels hetzelfde.•

PRAAT EROVER

Bel met Corona infolijn

Bel elke weekdag van 9u tot 17u.

https://admin.watwat.be/corona/met-hoeveel-mensen-mag-ik-afspreken
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
https://admin.watwat.be/corona/met-hoeveel-mensen-mag-ik-afspreken
https://admin.watwat.be/corona/contact-tracing-contactopvolging-wat-dat
tel:0800 14 689


Je mag ook in heel Brussel geen alcohol drinken in het openbaar.

Restaurants zijn voorlopig wel nog open, maar die sluiten ook vanaf maandag 19 oktober.
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