
2 februari 2021 

Rijksoverheid 

  

Routekaart coronamaatregelen 

In deze routekaart vind je de maatregelen in jouw regio per risiconiveau. 

Voor ieder niveau geldt: volg de basisregels. 

Basisregels voor iedereen 

  W EE Wektwsseni h Houdismeter Ishetdruk? 

E Ai hetniet anders kan. f fseand. Gadan weg, 

quarantaine. 

Onvanggeen 

bezoek c / 

Was vaak je handen. Hoesten niesin Draageen mondkapje 

E jeelleboog. waar dat verplicht is.   
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Kijk voor meer informatie over de risiconiveaus op het Dashboard coronavirus: 

ronadashboarc rheid.nl/veiligheidsre 

- - emsiig zeer emsig 

A aam 6 

+ alsjezeflachten hebt de passen bi corona,zoalskoorts, hoesten en erkoudheidsklachten 

+ alsjezef positiefgetestbent 

* alsjehuisgenootkachten heeft diepassen b corona n ook koorts f last van benauwdheid 

+ alsjehuisgenootpositiefgetestis 

* alsjein contactbent geweest metiemand de posiief getestis 

= naeen meldingvi de CoronaMelder app en aatje ervolgens na 5 dagentesten 

  

  

    

  

+ alsjeuitbron en contactonderzoek naarvoren komt en laatje vervolgens na5 dagen testen 

* alsjeterugkomt uit een hoog-isico gebiedi‚m. coronabesmettingen: g alsje huiskomt eerst 5 dagenin quarantaine e aatje ervolgenstesten 

  

  

  

Onwangeiuismasmaa Onwarg s masimaa Onwang s madimaa Onsang s maimaal 

û Thuisbezoek 8 personenperdag S personen perdag a personenperdag 2 personen perdag 

(excusiefkinderen t/m 12 jaar) (exchusief kinderen t/m12 jaar)} (exclusief kinderen t/m12 jaar} (exdusief kinderen t/m 12 jaar) 

Gamaximaalzeerperdag Gamaximaalzeerperdsg Gamaximaah eerperdag Gamaximaaikeerperag 

opbezoek opbezoek opbezoek opbezoek 

Verzwaring: ontvang thuis 

mauimaalpersoon per dg 

(exchusief kinderen t/m12 jaar} 

Groepsvorming __ MaxúmaalSpersonen ‚Maximaal 6 personen Maxúmaal4 personen Maxdmaal2 personen 

(ochsefkindern 2 awenje (ochsiefkndeen 2 puenje (osefkndeen U puenje e kndern z w enje 
oP publeke plaarsen a eigen huishouden) eigen huishouden) eigen huishouden) 

E wek Werkhui tenzihetniet Werk u tenzi etriet Werk u tenzhetriet Werktuitenzihetriet 
anderskan anderskan anderskan anderskan 



  

A Begrferissen 

en crematies 

  

Buitenlandse 

reizen 

Ë Alcohol 

Avondklok 

  

dj Overigehoreea 

indusif offeeshops 

& sportkantines 

  

Maximaal100 gasten 

Gncusief inderen Um12io0r) 

Maxdmaalsogasten 

Gncusief inderen Y1 ioar) 

Maximaal3o gasten 

Gncusie inderen Ym 1200 

Maxdmaal3o gasten 

(nusief inderen Ym 12j0ar) 

  

Maximaal100 gasten 

Gncusief inderen Um io0n) 

Maximaal100 gasten 

Gncusief inderen Wm oor 

(Maximaal100 gasten 

(ncusie inderen Um oo 

(Maximaal100 gasten 

(ncusief inderen Um12i00r) 

Verzwaring: Maximaalsogasten 

(ndusiefkindeen Um12jaor) 

  

Mijd de spits(reis buiten 

0630-og0en1600-1830 uur) 

Mijd de spits(reisbuiten 

0630-ogro0en1600-1830 uir 

Mijddespits(reisbuiten 

0630-0g00en1600-830ur) 

Blifzoveel mogelikthuis 

  

Volg deresadviezen van 

Buitenlandse Zaken: 

snwunederlandwereldwijdnl 

Volgdereisadviezen van 

Buitenlandse Zaken: 

suwnederlandwereldwijdnl 

Volg dereisadviezenvan 

Buienlandse Zaken: 

wnwnederlandwereldwid.nl 

Volg dereisacviezenvan 

Butenlandse Zaken: 

wuwnederlandwereldwid.nl 

Verzwaing:reisniet, 

tenzij striktnoodzakelijk 

  

Verbod opverkopen, gebruiken of 

lar voor gebruikhebben van 

alcoholopopenbare plaatsen 

tusseno0:00-06:00uur 

Verbodop verkopen, gebruiken of 

laar voor gebruikhebbenvan 

alcoholop openbare plaatsen 

usseno0:00-06:00uur 

Verbod op erkopen, gebruikenof 

Mlaar voor gebruikhebbenvan 

alcoholop openbare piaatsen 

ussen 22:00-06:00 uur 

Verbod op erkopen. gebruikenof 

Kaar voor gebruik hebbenvan 

alcoholop openbare piaatsen 

tussen20:00-06:00 uur 

  

Geen extra maatregelen Geenextramaatregelen Geen exramaatregelen Geen extramaatregelen 

Verzwaring:nvoeren avondklok 

van21:00-04 30 uur 

  

Verplichte gezondheidschedk 

Verplichtreserveren 

Verplichte gezondheidschek 

Verplichtreserveren 

Verpichte gezondheidscheck 

Verplichtresenveren 

slting van doorstroomlocaties 

  

slutingom oo:oouwr, 

laatsteinloopom 2300 ur 

  

Verplichte eservering,registratie, 

gezondheidscheck n ziplaats 

Maximaal 8 personen aan een 

afel(ecusietindeen ym12jaa) 

Maximaal100 gasten binnen 

eschusiefpersoneel 

slting om 09:00 uur 

aatsteinloopom 2300uwr 

Verplichte eservering,registratie, 

gezondheidscheckenzitplaats 

Maximaal 6 personen aaneen 

afel(ecusiefkinderen ym12joar) 

Maximaal 50 gasten binnen 

ehusiefpersonee) 

Restaurants open onder 

voorwaarden” 

slting om 2z:00 u 

laatsteinloopom zxoo uur 

Verplichte reservering,registratie, 

gezondheidscheck n ziplaats 

Maximaal g personen aan een 

tafel (ecusiefkinderenym12 jou) 

'Maximaal 39 gasten binnen per 

ronde (ecusief personeel 

Maximaal2 ondes perafel 

peravond 

scheiden van derondes, waarbij 

Easten op een afgesproken 

moment opafgebakende 

tiësippen arriveren 

Agehelesluiing 

Bezorgen bliftmogelik 

Afhalen j mogelik tot 00 uur 

Verzwaring:suitingstijd 

afhaalfuncte15 minuten vóór 

ingangavondklok 

  

sluingom oo:oouur, 

laatsteinloopom 2300 uur 

Verplichte reservering, regisratie, 

gezondheidscheckenzitplaats 

Maxdmaal8 personenaaneen 

tafel(exdusietindeen ym12jaa) 

Maximaal100 gasten binnen 

(exhusiepersonee) 

sluing nachtdubs & discotheken 

slting om o0:00 uur, 

laatste inloop om 2300 uur 

Verplichte eservering,registratie, 

gezondheidscheckenzitplaats 

‚Maximaal 6 personenaaneen 

tafel(ecusiefkindren ym12joar) 

Maximaalso gastenbinnen 

(exhusiefpesonee) 

sluting nachtclubs & discotheken 

gehelesluiing 

Bezorgen bliftmogelik 

Aalenbftmogeliktotorwo wr 

Stuiingnachchds & discotheken 

Slting afhaalfunctie coffeeshops 

omuiterlik 22'00 uur 

Algehele sluiting 

Bezorgenbliftmogelijk 

Afhalen blijft mogeliktotovoo wur 

slting nachtclubs & discotheken 

Sliting afhaalfunctie coffeeshops 

om uiterlik 20:00 uur 

Verzwaring:sluitingstijd 

afhaalfuncte 15 minstenvóór 

ngangavondklok 



  

i Geen extra maatregelen Supermarkten op speciale Supermarkten opspeciale 

E  Detzihande desppenopenrorkeesbare  dippenopentookwebare 

groepen groepen 

Supermarkten op speciale 

tidsippen open voorkwetsbare 

groepen 

Verzwaring:sluitingvan 

niet-noodzakelijke detaihandel 

(afhaalfunctie bliftmogelijk 

(eickand ollect) 

Verzwaring:sluitingvan 

niet-noodzakelike detaihande! 

(afhaalfunctie vanalen doe- 

het-zelfartikelen en bloemen 

blijtmogeijg 

  

   

ieued- Tainingenenwedstijden Voorvohwassenen:aleen Voorvolwassenen:aleen 

Sporten jeugd toegestaan rainingen toegestaan tainingen toegestaan met 
*  activiteiten maximaal een efftal 

Maxdmaal100 personen Voor kinderentym 1T jaar: 

toegestaanalspubliek trainingen enandere Voor kinderen ym17 jaar: 

georganiseerdejeugdacivieiten) trainingen n andere 

toegestaan en wedstijden georganiseerde jeugdacivieien) 

onderlingvanteams met toegestaanen wedstijden 

eigen dub onderling vanteams met 

Verbodoppubliek CSD 

sluiten van Weedkamers Eiripeint 

endouches slten van keedkamers, douches 

ensportkantines(afhaal-en 

bezorgfunctie nietmogelij] 

Sportbeoefening binnen-en 

buitensponiocaties:alleen op 15m 

afstand en groepsgrootte van max. 

2 personen (geen wedstrijden, 

geen groepslessen} m. u kinderen. 

Um17 jaat voor georganiseerde 

Jeugdacuviteiten, opsportersen 

topsportcompeiities 

Verbodoppubliek 

sluiten van keedkamers, douches 

ensportkantines(afhaal-en 

bezorgfunctie nietmogeijk} 

Verzwaring: biensporten 

verboden 

  

  

  

Â cuurse Verpichtereserveing.regtrae, _ Verplchtereservering.registaie. _ Verbodopalleevenementen Verbod op l evenementen e gezondheidschecken ziplaats gezondheidscheckenziplaats u gebrkeike opensteling von 

instellingen en aximaal1009 : aximaslsoper de nsteling zoas bioscopen,heaters 

evenementen® aximasl o personen aximaal o personen b 
(indusief kinderen /m 12 jaar (indusief inderen t/m 72 jaar 

geldt ook voor Ere- enexdusief ersoneel} enexdusief personeel} Voor gebruikelijke openstelling 

en Eerste divisie, en geldt maximaal 30 personen” 

topsportcompetities (indusief kinderen t/m 12 jaar en 

exclusief personeel} en verplichte 

reserverng regisraie, 

gezondheidschecken ziplaats 

@ Ondenise Geenextamaatregelen Geenexramaatregelen Geenextramaaregelen Geen exramaategelen 

e Verzwaring: beperken fysiek 

onderwijs voormbo,hbo enwo 

Verzwaring: beperken fysiek 

onderwijs voorvoorgezet 

onderwij 

& Veplchereseneringregistratie _ Verplichteresereringegiratie  Verplhtereseeringregstraie  Veplchteresenering registraie 

Verzwaring: verbod op uitoefenen 

contacberoepen (m a} 

‚medische ontactbergepen) 

  

  

1 Alsbezoekeriformeerbijde Alsbezoekerinformeerbijde Alsbezoekeriformeerbijde 

Langdurigezorg _ zorginstelingnaardegeldende zorginstelingnaar de geldende zorginsteling naar degeldende 

maatregelen voor e veiigen maatregelen voor e veiigen maatregelen vooreen veiigen 
verantwoord bezoek verantwoord bezoek verantwoorg bezoek 

Maatregelenafhankelikvan Maatregelenafhankelikvan Maatregelenafhankelijvan 
destuatie oplotie desitatieoploatie desiatieoploatie 

em onderoeholen orderweke Wil je weten welke maatregelen gelden? Kijk op het Dashboard coronavirus: 

v ronadashboard.rijksoverhei iligheic 

    

   

        
maatregelen op de routekaart kunnen veranderen als dat nood 

  

    
e aa e h 

  

  

|alleen BAnn KUINS 

corona onder controle 

Alsbezoeker iformeerbijde 

zorginsteling naar degeldende 

maatregelen voor eenveiigen 

verantwoord bezoek 

Maatregelen afhankelijvan 

desiuatie oplogte 

Verzwaring: voor onderwis, 

mogelijke extra verzwaringin 

tisiconiveau q:Beperken van 

ysiek onderwijs, igtaalthuis 

onderwisis de norm voor primair 

onderwijs. Daamaastsluitenvan 

kinderopvang 

Meerinformatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus 

of belo8o0-1351 

  


