Maatregelen bestrijding coronavirus
Vragen en antwoorden
versie: 26 juni 2021

Vanaf 26 juni is stap 4 van het openingsplan gezet. De meeste
coronamaatregelen vervallen. 1,5 meter afstand houden blijft echter wel
noodzakelijk. Daar waar 1,5 meter niet lukt, zoals in het openbaar vervoer, in
het voortgezet onderwijs of bij evenementen en festivals, geldt de
mondkapjesplicht of kun je alleen naar binnen met een coronatoegangsbewijs.
Ondanks de positieve berichten is het virus niet weg. Het virus is onvoorspelbaar
en nieuwe varianten dienen zich aan. We moeten de basisregels blijven
hanteren: handen wassen, afstand houden en laten testen bij klachten.
Wat verandert er per 26 juni?
• De beperkingen op thuisbezoek en groepsvorming vervallen. Wel geldt de

1,5 meter afstand, zowel binnen als buiten.

• De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Waar de 1,5 meter afstand niet

mogelijk is, blijft de mondkapjesplicht gelden: voor personenvervoer, het OV,
stations, luchthavens, in vliegtuigen en het voortgezet onderwijs. Bij
contactberoepen vervalt de mondkapjesplicht. Daar geldt dat een
checkgesprek moet plaatsvinden.

• We mogen deels naar kantoor. Werknemers die nu nog thuis werken, mogen

in overleg met hun werkgever maximaal de helft van hun tijd op kantoor
werken. Daar geldt de 1,5 meterregel, ook in de lift of de kantine.
• Alle locaties en evenementen mogen open op 1,5 meter en onder

voorwaarden. Dit document geeft antwoorden op vragen over winkelen,
cultuur, sport en evenementen.

• Voor sport geldt dat amateurwedstrijden weer zijn toegestaan. Ook met

publiek, zij moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Vaccineren
Voor vragen over het vaccinatieprogramma verwijzen wij naar de GGD. Het
landelijke informatienummer is: 0800 – 1351. De GGD Hart voor Brabant en
GGD West-Brabant hebben daarnaast eigen informatiepagina’s:
ggdwestbrabant.nl/coronavirus/coronavaccinatie
ggdhvb.nl/corona/coronavaccinaties
Voor vragen over wanneer u aan de beurt bent voor een vaccinatie verwijzen wij
naar: Wanneer krijg ik een vaccinatie tegen het coronavirus? | Rijksoverheid.nl

Publieke en openbare ruimtes
Welke regels gelden er voor publieke ruimtes?
Voor publieke binnenruimten gelden een aantal voorwaarden:
• Iedereen houdt 1,5 meter afstand en houdt zich aan de basisregels;
• Verkeerstromen van publiek moet gescheiden blijven, zodat onderling 1,5
meter afstand houden mogelijk is;
• Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht voor:
➢ Locaties waar mensen een vaste zitplaats hebben;
➢ Contactberoepen (uitgezonderd zorgverleners, sekswerkers en
mantelzorgers);
➢ Evenementen waar mensen een vaste zitplaats hebben en
evenementen met toegangstesten.
Hoeveel personen mogen er op een publieke plaats aanwezig zijn?
• In locaties met vaste zitplekken mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter
afstand gebruikt worden. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten;
• In doorstroomlocaties mag er 1 bezoeker per 5 m2 aanwezig zijn op 1,5
meter afstand. Dit geldt voor locaties binnen en buiten (uitgezonderd
parkeergarages, fietsenstallingen, luchthavens, stations, halteplaatsen);
• Voor winkels en warenmarkten geldt dat er 1 bezoeker per 5 m2 aanwezig
mag zijn.
Wat is er mogelijk met de inzet van toegangsbewijzen?
Met het gebruik van toegangsbewijzen is 1,5 meter afstand houden en het
innemen van een zitplaats niet nodig en geldt de reguliere capaciteit.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• Deelnemers en bezoekers vanaf 13 jaar moeten in het bezit zijn van een
geldig identiteitsbewijs en een geldig toegangsbewijs, vaccinatiebewijs of
herstelbewijs. Bewijzen zijn aan te maken via de CoronaCheck app of via
www.coronacheck.nl;
• Een toegangsbewijs moet verkregen zijn via Testen voor Toegang en is
maximaal 40 uur voor aanvang van de activiteit afgenomen;
• Een beheerder werkt op één dag met één regime: met of zonder
toegangsbewijzen;
• Het gebruik van toegangsbewijzen geldt voor de gehele locatie, ook
wanneer een locatie meerdere functies heeft (bijvoorbeeld horeca en
kunst en cultuur);
• Duidelijke communicatie over het geldende regime bij de toegang;
• Een gezondheidscheck is verplicht;
• Werken met gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.
Meer informatie over is te vinden op de website van Rijksoverheid.

Grensverkeer met België
Voor reisadvies naar België verwijzen wij naar
https://www.nederlandwereldwijd.nl/. Klik hier voor meer informatie van de
Belgische overheid.

Winkelen en boodschappen doen
Alle winkels mogen weer open volgens de reguliere openingstijden. Voor alle
winkels geldt: 1 klant per 5 m2 voor publiek toegankelijke vloeroppervlakte.
Warenmarkten zijn doorstroomlocaties. Hier moet aandacht zijn voor de 1,5
meter afstandsnorm. Eten en drinken vindt zittend plaats, net zoals in de
horeca.

Horeca
De horeca kan weer volgens de reguliere tijden geopend zijn. Er gelden nog
enkele voorwaarden:
• Bezoekers gaan zitten. Dit mag ook aan de bar of bij een spelautomaat;
• Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar;
• 100 procent van de capaciteit op 1,5 meter afstand is de norm;
• Met kuchschermen op buitenterrassen geldt de 1,5 meter norm niet;
• Terrassen in overdekte winkelcentra en foodhallen zijn binnenterrassen;
• Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;
• Entertainment is weer toegestaan. Bezoekers moeten wel blijven zitten;
• Zelfbediening is toegestaan met behoud van de 1,5 meter afstandsnorm;
• Met het gebruik van toegangsbewijzen is 1,5 meter afstand houden en het
innemen van een zitplaats niet nodig;
• Dansgelegenheden, zoals nachtclubs en discotheken, mogen alleen open
met het gebruik van toegangsbewijzen. 1,5 meter afstand houden en het
innemen van een zitplaats is dan niet nodig. Zonder gebruik van
toegangsbewijzen blijven dansgelegenheden gesloten.

Sport & plezier
Wat mag er ten aanzien van sport?
Voor sporten binnen en buiten gelden de volgende voorwaarden:
• Wedstrijden zijn weer toegestaan. Ook met publiek;
• 100 procent van de capaciteit op 1,5 meter afstand is de norm;
• Zowel sporters als het publiek houden 1,5 meter afstand van elkaar;
• 1,5 meter afstand houden is niet nodig wanneer dit de sportbeoefening in
de weg staat;
• Met het gebruik van toegangsbewijzen is bij professionele
sportwedstrijden voor het publiek 1,5 meter afstand houden niet nodig;
• Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;
• Voor sportkantines gelden de regels voor horeca.

Culturele activiteiten
Welke regels gelden er voor kunst- en cultuurbeoefening?
Voor de beoefening van kunst en cultuur geldt:
• 100 procent van de capaciteit op 1,5 meter afstand is de norm;
• Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht;
• 1,5 meter afstand houden is niet nodig als dit de kunst- en
cultuurbeoefening in de weg staat;
• Publiek is toegestaan. Personeel en beoefenaars tellen bij voorstellingen
niet mee in de totale capaciteit. Indien bij lessen publiek aanwezig is,
tellen de beoefenaars wel mee in de totale capaciteit;
• Met het gebruik van toegangsbewijzen is 1,5 meter afstand houden en het
innemen van een zitplaats niet nodig;
• De adviezen om niet te zingen en 2 meter afstand te houden tussen
blazers komen te vervallen.

Evenementen
Wilt u een evenement organiseren? Neem dan altijd contact op met uw
gemeente. U hebt wellicht een vergunning nodig of moet een melding indienen.
Ook kan de gemeente u informeren over de specifieke voorwaarden die voor uw
evenement gelden.
Welke regels gelden voor evenementen?
Vanaf 30 juni mogen evenementen met of zonder toegangsbewijzen worden
georganiseerd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
Evenementen met toegangsbewijzen
• De bezoekersnorm is maximaal 100 procent van de reguliere capaciteit.
1,5 meter afstand houden, het innemen van een zitplaats en het gebruik
van een mondkapje is niet nodig;
• Deelnemers en bezoekers vanaf 13 jaar moeten in het bezit zijn van een
geldig identiteitsbewijs en een geldig toegangsbewijs, vaccinatiebewijs of
herstelbewijs. Bewijzen zijn aan te maken via de CoronaCheck app of via
www.coronacheck.nl;
• Een toegangsbewijs moet verkregen zijn via Testen voor Toegang en is
maximaal 40 uur voor aanvang van het evenement afgenomen;
• Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten);
• Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers;
• Reserveren is verplicht;
• Gezondheidscheck is verplicht (en is afgenomen in de 4 uur voorafgaand
aan het evenement).

Evenementen zonder toegangsbewijzen
• De veilige afstandsnorm (1,5 meter) wordt geborgd;
• De bezoekersnorm is 1 persoon per 5 vierkante meter voor publiek
toegankelijke oppervlakte, met onderling afstand van 1,5 meter;
• Gescheiden bezoekersstromen (crowd control) om zo het maximaal
toegestane aantal bezoekers niet te overschrijden.
Neemt het publiek een vaste zitplaats in? Dan gelden een aantal afwijkende
voorwaarden:
• Bezoekersnorm: 100 procent van de 1,5 meter capaciteit;
• Registratie en checkgesprek;
• Placeren (innemen zitplaats) is verplicht.
Mag ik een evenement meerdere dagen achter elkaar organiseren?
Het organiseren van een evenement van meerdere dagen, waarbij iedere dag
andere bezoekers komen en men niet overnacht op de locatie, is mogelijk. Let
op! Voor evenementen met toegangsbewijzen geldt dan een maximaal
bezoekersaantal per dag van 25.000 bezoekers. Dit maximum vervalt op 25 juli.
Voor evenementen met een overnachting geldt een maximale duur van 24 uur.
Dit maakt een evenement met één overnachting wel mogelijk, bijvoorbeeld van
zaterdag 12 uur tot zondag 12 uur. Evenementen waarbij bezoekers meerdere
dagen op dezelfde locatie verblijven (en hier overnachten) zijn nog niet
toegestaan.
Wanneer zijn meerdaagse evenementen met overnachting toegestaan?
Vanaf 25 juli vervalt het maximum van 24 uur. Dat maakt meerdaagse
evenementen met twee of meer overnachtingen weer mogelijk. Hiervoor gelden
de volgende aanvullende voorwaarden:
• Als de geldigheidsduur van de test verlopen is moeten bezoekers opnieuw
getest worden voordat ze van de camping naar het festivalterrein mogen.
Over hoe het testen en de controle daarop precies in zijn werk gaat,
vinden overleggen plaats met de sector;
• Er is een professionele testfaciliteit op het terrein;
• Als een bezoeker op het evenement positief getest is dan moet het
vervoer naar huis veilig plaatsvinden met zo min mogelijk
besmettingsrisico voor anderen.
Moet het personeel zich ook laten testen?
Het dringende advies is om werknemers en vrijwilligers frequent een zelftest te
laten afnemen.
Wat moet ik doen bij klachten na het bezoeken van een evenement?
Bij (lichte) klachten achteraf worden bezoekers en personeel geadviseerd zich te
laten testen bij de GGD.

