
Hoe kunnen we een nieuwe lockdown vermijden?

Als we allemaal samen de richtlijnen volgen, kunnen we een nieuwe lockdown vermijden:

Moet ik bang zijn voor het coronavirus?

Nee, als je de richtlijnen volgt, hoef je niet bang te zijn.

Er is geen reden tot paniek. Het is wel belangrijk dat we allemaal samen onze verantwoordelijkheid

nemen.

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

Ja, we doen dit allemaal samen.

Iedereen kan besmet raken. En 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.

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.

Kunnen we in september naar school?

Ja, zelfs als het aantal gevallen blijft stijgen, sluiten de scholen niet volledig.

Het zal wel anders zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je afwisselt tussen les op school en online

lessen.

Bel met Corona infolijn

Bel elke weekdag van 9u tot 17u.

11-24 jaar

HOE VERMIJDEN WE EEN NIEUWE LOCKDOWN?

Was je handen, geef geen hand of kus als je iemand begroet1.

Zie max. 5 mensen per maand buiten je gezinsbubbel: zij zijn je 'sociale bubbel'.2.

Spreek je in groep af? Zorg dan dat je met max. 10 mensen in totaal bent.3.

Hou minstens 1,5 meter afstand van iedereen buiten je sociale bubbel4.

Als je met mensen afspreekt, doe dat dan zo veel mogelijk buiten.5.

Wees extra voorzichtig bij mensen met een hoger risico op besmetting, zoals ouderen of

zieke mensen. Hou zeker 1,5 meter afstand en draag een mondmasker.

6.

Draag een mondmasker in de trein, bus, tram of metro, op drukke plaatsen, op café of

restaurant, en overal waar je minder dan 1,5 meter uit elkaar bent.

7.

PRAAT EROVER

Mail met Corona infolijn

https://www.youtube.com/watch?v=5AQZJV4eCY4
tel:0800 14 689
https://admin.watwat.be/corona/met-hoeveel-mensen-mag-ik-afspreken
https://admin.watwat.be/corona/mondmaskers-waarom-moet-ik-ze-dragen-en-hoe
mailto:info-coronavirus@health.fgov.be


Lees hier alle corona-richtlijnen op scholen.

Mogen we nog op kamp?

Ja, voorlopig mag je nog op kamp. Bekijk hier de richtlijnen op kamp.

Mogen we nog op reis?

Ja, voorlopig mag je in principe nog op reis. Virologen raden wel aan om binnen België te blijven.

Hier vind je meer info over reizen in tijden van corona.
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https://admin.watwat.be/corona/mag-ik-volgend-schooljaar-terug-naar-school
https://admin.watwat.be/zomer2020/mag-ik-deze-zomer-op-kamp
https://admin.watwat.be/op-reis/naar-waar-mag-ik-reizen-tijdens-de-corona-pandemie

