26 november 2021

Avondsluiting vanaf 17.00 uur
Het aantal coronabesmettingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar.
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen.
Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht.
De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:
Algemeen
.

Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Ontvang thuis maximaal 4 personen
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer
op bezoek. Doe vooraf een zelftest.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd.
Werk thuis. Kan dat niet?
Houd op werk altijd 1,5 meter
afstand.
70-plus: beperk contact met
kinderen t/m 12 jaar.
Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Onderwijs
Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs,
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week
zelftesten.
• Mondkapje op de gang.

Vaste zitplaats verplicht.
Mondkapje bij verplaatsing.
Afhalen en laten bezorgen wel
mogelijk na 17.00 uur.

• Horeca.
• Evenementen.
• Kunst en cultuur.
• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Mondkapje verplicht:
Evenementen, kunst en cultuur,
dierenparken en pretparken
Dicht om 17.00 uur.

• Alle publieke binnenlocaties.
• Openbaar vervoer en stations.
• Bij verplaatsing waar coronatoegangsbewijs geldt.
• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroomevenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Horeca
Dicht om 17.00 uur.

Coronatoegangsbewijs:

Winkels en boodschappen

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Houd je aan de basisregels:
Wassen

Niet-essentiële winkels en dienstverlening dicht om 17.00 uur.
Essentiële winkels, zoals supermarkten, dicht om 20.00 uur.

Sport

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je elleboog.

Afstand
.

Houd 1,5 meter afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Testen

Klachten? Blijf thuis en
laat je testen, ook als je
gevaccineerd bent.

Alle locaties dicht om 17.00 uur.
Geen publiek bij sport.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/corona
of bel 0800-1351

