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Rijksoverheid

Routekaart coronamaatregelen bestuurdersversie
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Mogelijkheden om maatregelen binnen de risiconiveaus af te schalen, zoals:

e

w

©©

Lokaal

Binnerybuiten

Tijd

Groepsgrootte

Leeftijd

bovenlokaal

Kijk voor meer informatie overde risiconiveaus op het Dashboard coronavirus.
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* Gain quarantaine:

* Gain quarantaine:

Regels voor iedereen
ĳ

Gea2i3
entesten

Gainquarantine:

= Alsje
zelf lachten hebt de passen bij
corona, zoals koorts, hoesten en

verkoudheidsklachten. Laatje testen.
- Alsjezelfpositief getest bent (emoet
dan inisolatie. Bekijk de video over
thuisisolatie hier)
Als je huisgenoot klachten heeftdie
passen bij corona en ook koorts óflast
van benauwdheidheeft.

Alsje huisgenoot positief getestis.
Laatjedirect testen en na 5 dagen
weertesten. Alsjetestnadag 5
negatief s, mag je uit quarantaine.
- Alsjein contact bent geweest met
temand die positief getest i. Laatje
direct testen en na 5 dagen weer
testen

= Naeen melding
via de CoronaMelder
app ofalsje uitbron- en

«

Gain quarantaine:

Alsjezelf lachten hebt die passen bij

- Alsjezelfklachten
hebt die passen bij

- Alsjezelfklachten
hebt die passen bij

corona, zoals koorts, hoestenen

corona,zoals koorts, hoesteneen

corona,zoals koorts, hoesteneen

verkoudheidsklachten. Laatje testen.
Alsjezelf positief getest bent e moet
dan inisolatie. Bekijk
de video over
thuisisolatie hier)
Alsje huisgenoot klachten heeftdie
passen bij corona en ook koorts óflast

verkoudheidsklachten. Laatje esten.
Alsjezelf
positief getest bent e moet
da inisolatie. Bekijk
de video over
thuisisolatiehier),
Alsje huisgenoot klachten heeftdie
passen bij orona en ook koorts óflast

verkoudheidsklachten. Laatje testen.
Alsjezelf
positief getest bent e moet
daninisolatie. Bekijk
de video over
thuisisolatie hier),
Alsje huisgenoot klachten heeft die
passen bij corona en ook koorts óflast

van benauwdheid heeft.

van benauwdheid heeft.

van benauwdheid heeft.

Alsje huisgenoot positief getestis.
Laatje direct testen enna5 dagen
weertesten. Alsje testna dag 5
negatiefs, mag je uit quarantaine.
Alsjein contact bent geweest met
temand die positief getest i. Laatje
direct testen en na 5 dagenweer
testen.

Naeen melding via de CoronaMelder
appofalsje uitbron-en

Alsje huisgenoot positiefgetestis.
Laatjedirect testen en na 5 dagen
weertesten. Alsje testna dag 5
negatiefis, mag je uit quarantaïne.
- Alsjein contact bent geweest met
iemand die positiefgetest . Laatje
direct testen en na 5 dagen weer
testen,

Alsje huisgenoot positief getesti.
Laatjedirect testen en na 5 dagen
weertesten. Alsje testnadag 5
negatiefis, mage uit guarantaine.
- Alsjein contact bent geweest met
iemand die positief getests. Laatje
direct testen en na 5 dagenweer
testen.

- Naeen melding via de CoronaMelder
app of alsjeuitbron-en

- Naeen melding via de CoronaMelder
app of alsje uitbron-en
contactonderzoek naar voren komt

contactonderzoek naar voren komt.

contactonderzoek naar voren komt.

contactonderzoek naar voren komt

Laatjedirect testen en na 5 dagen

Laatje direct testen enna5 dagen

Laatje direct testen en n 5 dagen

Laatje direct testen en na 5 dagen

weertesten.

weertesten,

weertesten.

weertesten,

= Bijterugkomst uiteen hoog-risico
gebied
m. coronabesmettingen.
Laatje na 5 dagen testen.

Bijterugkomstuiteen hoogerisico
gebiedivm. coronabesmettingen.
Laatje na 5 dagen testen.

- Bijterugkomstuiteen hoog-rsico
gebied ivm. coronabesmettingen.
Laatjena 5 dagen testen.

- Bijterugkomst uiteen hoog-rsico
gebiedivm. coronabesmettingen.
Laatjena5 dagentesten.

2021
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+ Thuisbezoek ontvangen:
= Dringend advies om thuisbezoekte
beperken totmax. 4 personen in totaal
per dag (exd kinderen
m 12 jaan)+ Op thuisbezoek gaan:
= Dringend advies om bij max.1
huishouden per dag op bezoek te

+ Thuisbezoek ontvangen:
= Dringend
advies om thuisbezoekte
beperken totmax. 2 personen in totaal
perdag (excl. kinderen /m
12 jaar).
+ Op thuisbezoek gaan:
= Dringend advies om bij max.1
huishouden per dag op bezoek te

Vervolg regels voor iedereen

m

Thuisbezoek

+ Thuisbezoekontvangen:
- Dringend
advies om thuisbezoekte
beperken tot max. 8 personen n totaal
perdag (exd. kinderen m 12 jaar).
- Op thuisbezoek gaan:
- Dringend advies om bij max.2
huishoudens per dag op bezoekte
gaan.

+ Thuisbezoek ontvangen:
- Dringend
advies om thuisbezoek te
beperken totmax. 6 personen in totaal
per dag (excl. kinderen /m
12 jaar).
+ Op thuisbezoek
gaan:
= Dringend advies om bij max.2
huishoudens per dag op bezoekte
gean.

gaan.

gean.

Bijthuisbezoek ontvangen, dringend
„advies om thuisbezoeke beperken tot
max.1persoon per dag (excl. kinderen
Ym12 jaar).
* Afschalingsmogelijkheid:
- Groepsgrootte

Groepsvorming

Beperken maximale groepsgrootte 18

op publieke

personen (exdl kinderen
U/m 12 jaar en

plaatsen

m.uw.eigen huishouden).

+ Beperken maximale groepsgrootte tot 6
personen (excl kinderen Ym 12 jaaren
u
eigen huishouden).

+ Beperken maximale groepsgrootte tot4
personen (exdl.kinderen /m 12 jaar en
u
eigen huishouden).

+ Beperken maximale groepsgrootte tot2
personen (exdl.kinderen /m 12 jaaren
u
eigen huishouden).

+ Afschalingsmogelijkheden:
- Groepsgrootte

= Leeftijd
- Binnenbuiten

= Werk thuis,tenzij hetniet anders kan.
- Uitzonderingen
zijn mogelijk voor

= Werk thuis,tenzij hetnietanders kan.
* Uitzonderingen
zijn mogelijkals fysieke
samenkomsten hoogstnoodzakelijkzijn
voor de voortgang
van hetwerk. Dit
geldtalleen voor samenkomsten voor
training en scholing n het kader van de
uitoefening van beroep n bedrif

« Werk thuis,tenzijhetnietanders
kan.

opleidingsdagen.

= Werk thuis,tenzijhetnietanders
kan.
= Uitzonderingen
zijn mogelijk als fysieke
samenkomsten hoogstnoodzakelijkzijn
voor de voortgang van het werk. Dit
geldtalleen voor samenkomsten voor
training en scholing in het kader van de
uitoefening
van beroep en bedrif

Voor huwelijksvoltrekkingen maximaal
100 gasten (indl kinderen /m 12 jaaren
exd.personeel)

= Voorhuwelijksvoltrekkingen
maximaal
50 gasten (indl kinderent/m 12 jaaren
excl. personee))

+ Voorhuwelijksvoltrekkingen
maximaal
30 gasten (ind.kinderen t/m12 jaaren
exd. personee).

+ Voorhuwelijksvoltrekkingen
maximaal
30 gasten(indlkinderen m 12 jaaren
excl. personee).

teamsessies, trainingen en

@ Huwelijken

+ Afschalingsmogelijkheden:
- Groepsgrootte
- Binnenbuiten

A

v

- Vooruitvaartplechtigheden maximaal
100 gasten (ind. kinderen /m 12 jaaren
exd.personeel)

= Voor uitvaartplechtigheden maximaal
100 gasten (indl kinderen Y/m 12 jaaren
exdl personeel)

* Voor uitvaartplechtigheden maximaal
100 gasten (indl kinderen /m12 jaaren
exd personeel)

* Voor uitvaartplechtigheden maximaal
100 gasten (indl kinderen /m 12 jaaren
excl personeel)
* Verzwaringsmogelijkheid:
Voor uitvaartplechtigheden maximaal 50
gasten (ndl kinderen /m 12 jaarenexcl,
personee.
* Afschalingsmogelijkheden:
- Groepsgrootte
- Binnen/buiten

[=] & Binnenlandse
reizen

Vermijd drukte onderweg. Mijd de spits (reis
buiten 06:30-09:00en16:00-1830 uur)

« Vermijd drukte onderweg. Mijd de spits (reis
buiten 0630-09:00 en16:00-18:30 uur)

= Vermijd drukte onderweg. Mijd de spits (reis
buiteno630-0g:o0 en16:0018:30 uur)

* Vermijd drukte onderweg.

Mijd de spits (reis

buiteno630-09:00 en16:00-18:30 uur)
Verzwaringsme

Bljfzoveel mogelijkthui

G

Buitenandse
reizen

= Volg dereisadviezen van Buitenlandse
Zaken.
Bijterugkomstuit eenhoog-isico
gebiedivm. coronabesmettingenishet
verplicht:
- Een negatieve
(NAAT) PCR testuitslag
aantetonen bij vertrek per vliegtuig,
boot, treinen busen de maximaal72
uurvóóraankomstin

Nederland moet

zijn afgenomen.
- Eennegatieve sneltesttestuitslag 2an
e tonen bij vertrek per liegtuigof
schip die maximaal 24 uuroudisbij
hetaan boord gaan.

= Volg de reisadviezen van Buitenlandse
Zaken.
« Bijterugkomst
uteen hoog-risico
gebied m. coronabesmettingen ishet
verplicht:
= Een negatieve (NAAT) PCRtestuitslag
aan te tonen bij ertrek per viegtuig,
boot treinen bus en die maximaal72

+ Volg de reisadviezen
van Buitenlandse
Zaken.
+ Bijterugkomst
uiteen hoog-risico
gebied
m. coronabesmettingen ishet
verplicht:
= Een negatieve (NAAT) PCRtestuitslag
aan te tonen b vertrek per vliegtuig,
boot trein en bus en die maximaal72

uur vóór aankomstin Nederland moet

uur vóór aankomstin Nederland moet

zijnafgenomen.
= Eennegatieve sneltesttestuitslag
aan
te tonen b vertrek pervliegtuigof
schip die maximaal 24 uur oud is bij
hetaan boord gaan.

zijnafgenomen.
- Eennegatieve sneltest testuitslag
aan
tetonen ij vertrek pervliegtuigof
schip die maximaal 29 uur oud s bij
hetaan boord gaan.

+ Volg de reisadviezen van Buitenlandse
Zaken.
+ Bijterugkomstuit een hoog-rsico gebied
ium. coronabesmetingen i het verplicht:
= Een negatieve (NAAT) PCR testuitslag
aan te tonen b vertrek per vliegtuig,
boot treinen bus en die maximaal72
uur vóór aankomstin Nederland moet

zijnafgenomen.
- Eennegatieve sneltest testuitslag
aan te
tonen bij ertrek per liegtig ofschip
die maximaal 24 uur oud isbijhetaan
boord gaan.

« Verzwaringsm
Reisniet, tenzij striktnoodzakelijk.

Ë Alcohol

Verbod op gebruik of laar voor gebruik
hebben van alcohol in openbare
plaatsen tussen 00:00-06:00 uur.

+ Verbod op gebruik of laar voor gebruik
hebben van alcohol n openbare plaatsen
tussen 00:00-06:00 UUF.

+ Verbod op gebruik of klaar voorgebruik
hebben vanalcohol n openbare plaatsen
tussen 22:00-06:00 UU

+ Verbod op gebruik of laar voor gebruik
hebben van alcohol n openbare

plaatsen tussen 20:00-06:00 UUr

+ Afschalingsmogelijkheid:
- Tijd

©

avondkdok

- Geenaanvullende beperkingen.

= Geen aanwullende beperkingen.

= Geen aanwullende beperkingen.

+ Geen aanvullende beperkingen.

Invoeren avondkiok
van 22:00-09:30 WUr,

Risiconiveauz

ernstig

zeer ernstig

Regels voor bedrijven, instellingen en sectoren

Á « Doorstroomlocaties’

Verplichte triage voor doorstroomlocaties

= Verplichtetriage
voor doorstroomlocaties.

+ Verplichte triage voor doorstroomlocaties.

+ Sluiting van doorstroomloeaties

Reserveren noodzakelijk voor
doorstroomlocties Locaties bepalen (in

= Reserveren noodzakelijk voor
doorstroomlocaties. Locaties bepalen (in

+ Reserveren noodzakelijk
voor
doorstroomlocaties. Locaties bepalen (in

binnen (m.uw buurthuizenen
bibliotheken).

overleg met de gemeente)het max. aantal

overleg met de gemeente) het max. aantal

toetelaten bezoekers.

toetelaten bezoekers.

Horeca n doorstroomlocaties,zieregels
‘overige horeca'.

- Horecain doorstroomlocaties, zieregels
‘overige horeca!

overlegmet de gemeente) het max. aantal
toetelaten bezoekers

- Horeain doorstroomlocaties,
zieregels
‘overige horeca'

Ssluiting van doorstroomloeaties (m.uvbuurthuizen en afhaalfunctie

bibliotheken).

+ Afschalingsmogelkheden:
Groepsgroone
- Binnen/buiten
- Tijd
- Leeftijd

Verruimingen mogelijkmet toegangstesten
zieaddendum voor

9 Alcoholverkoop

Verbod op verkopen van alcohol tussen
00:00-06:00

UUr

+ Verbod op verkopen van alcohol wssen
(00:00-06:00 Uur

+ Verbod op verkopen vanalcoholtussen
22:00-06:00 Uur.

details

+ Verbod op verkopen van alcohol tssen
20:00-06:00

UU

+ Afschalingsmogelijkheid:
- Tijd

û Restaurants ®

sluiing uiterlijk
om 00.00 uur |aatste
inloop om 23.00 uur.

+ Sluiting uiterlijk om 00:00 uur latste
inloop om 23:00 uur

+ Sluiting uiterlijk om 22:00 uur,aatste

Verplichte eservering, egistrtie, riage
enplacering ztplaats).

= Verplichte reservering, registratie, riage
en placering @zitplaats).

inloop om 21:00 uur(afhaalfunctie

Maximaal 8 personen aan tafel(exdl
kinderen Ym12jaar)

- Maximaal 6 personen
aan tafel(exd
kinderen m12jaar).

gesloten)

Maximum aantalvan 100 gasten binnen

- Maximum
aantal van 50 gsten binnen

(excl ersonee)

(excl personeel)

= Algehelesluiting
voor restaurants binnen
afhaalfunctie toegestaan, mits tussen

- Restaurants
open onder voorwaarden:

toegestaan, mits ussen01:00-07:00 uur

= Terrassen buiten open totmax.22:00
onder voorwaarden zoals max.q
personen aan tafelen een maximaal

Verruimingen mogelijk
met toegangstesten

zie addendum
voor detais

zie addendum
voor deta

20:00

uur, onder voorwaarden zoals max. 2

UUr,

aantal personen
op het erras,

Verruimingen mogelijk
met toegangstesten

01:00-07:00
uur gesloten)
+ Terrassen buiten open totmax.

+ Verplichte reservering, registratie,tiage
enplacering @itplaats).

personen aan tafelen een maximaal
aantal personen op hetterras.
+ Restaurantsin hotelsalleen open voor

afhaalmaaltijden. Hotelgasten kunnenin
hotel maaltijden afhalen, deze dienen

genurigdte worden in de hotelkamer.

+ Maximaal g personenaan tafel (exd
kinderen
m12 jaar).

- Maximaal30 gesten binnen
per ronde

= Sluiten van buiten terrassen

(shifts}(exd. personee).
- Maximaaltwee rondes (hifts) per tafel
peravond
= Cohorteren
van rondes (shífts), waarbij

- Sluitingstijd afhaalfunctie15 min. vóór
ingengavondkiok.

gesten op een afgesproken momentin
tijdslots ariveren.

+ Afschalingsmogelkheden:
Groepsgroone
- Binnen/buiten
- Tijd

Verruimingen
mogelijk met toegangstesten
zie addendum
voor detais

Overige horeca
(indl. coffeeshops
& sportkantines)

- Sluiting uiterlijk om 00.00 uur laatste
inloop
om 23.00 uur(muziek
uit om
2300 uur)

- Verplichte placering (zitplaats),
registratie, eserveringen triage.

= Maximaal8 personen aan tafel (exc
kinderen m12 jaar)
- Maximum aantalvan
100 gasten binnen
(exd. personeel
- Sluiing nachtelubs
en discotheken.

+ sluiting uiterlj om 00:00 uur,laatste
inloop om 23:00 uur (muziek uit om
2300 uur)

= Verplichte placering (ítplaats),
registratie, eserveringen triage

* Maximaal 6 personen
aan tafel (excl
kinderentym12 aa
« Maximum aantal van 50gestenbinnen
(exdl personee)
« Sluiting nachtelubs
en discotheken.

« Algehele sluiting voor overige horeca
binnen (afhaalfunctie toegestaan,
mits
tussen 01:00-07:00
uur gesloten)
+ Terrassen buiten open tot max. 22:00
uur, onder voorwaarden zoals max. q
personen zan tafel n een maximaal
aantal personen op het terras,
+ sluiting afhaalfunctie coffeeshops om
uiterijk 22:00 uur.
« Sluiting nachtelubs
en discotheken.

« Algehele sluiting voor overige horeca
binnen (afhaalfunctie toegestaan, mits
tussen 07:00-07:00 uur gesloten)
+ Terrassen buiten open tot max. 20:00
uur, onder voorwaarden

zoals max. 2

personen aan tafel eneen maximaal
aantal personen op het terras.
+ sluiting afhaalfunctie coffeeshops om
uiterlijk
2000 uur
« Sluiting nachtelubs
en discotheken.

= sluiten van buiten terrassen,

= Sluitingstijd afhaalfunctie1s min. vóór
ingangavondklok.
* Afschalingsmogelijkheden:
- Groepsgrootte
= Binnen/buiten
- Tijd

MEB

Detailhandel

Geenaanvuilende beperkingen

= Supermarkten
zetten venstertjden in

voorkwetsbare groepen.

= supermakten
zetten venstertijden in

voorkwetsbare groepen.

+ Supermarkten
zetten venstertjden n voor

kwetsbare groepen.

= Opensteling
van winkels onder
voorwaarden waarbijhet maximum

aantalpersonen
wordt bepaald op basis
van het winkeloppervlakte.
- Sluiting van niet-essentiële detailhandel
(winkelen op afspraak blift mogelijk)
- Siuitingvanniet-essentiele detailhandel
(efhaalfunctie blijft mogelijk (diekand
collea).

- Siuiting van niet-essentiële detailhandel
(efhaalfunctie
van doe-het-zelf

artkelen en bloemen bljft mogelijk.
* Afschalingsmogelijkheden:
- Groepsgrootte
= Plaats (binnen/buiten)
- Tijd

1 Voorbeelden van doorstroomlocaties zijn musea, bibliotheken, pretparken, beurzen, dierentuinen en warenmarkten.
2 Dedefinitie
wordt nader uitgewerkt
3 De voorwaarden
zijn nader uitgewerkt,

ernstig
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Vervolg Regels voor bedrijven, instellingen en sectoren

á

Culturele
instellingen en
evenementen:

Geldt ook voor
Ere-en Eerste

divsieen topsportcompetities

- Verplichte reservering,registratie,triage
enplacering.
- Voor evenementen
geldt een maximum
van 100 personensbinnen per zaalfruimte
(indl kinderen m12 jaar
en excl
personee.
- Voor evenementen op locaties (binnen of
buiten) met en oppervlakte groter dan
2.000me geldt datzij onder voorwaarden
kunnen worden uitgezonderdvanhet
maximum van 100 personen.
- Voor evenementen
die buiten

plaatsvinden kan onder voorwaarden een
uitzondering gelden op de verplichte
placering, mits gegarandeerd kan worden

= Verplichte reservering,
registratie triageen
placering
= Voorevenementen geldt een maximum
van 50 personens binnen per zaal/ruimte
(indl inderen m 12 jaarenexdl
personeel)
= Voorevenementen op [ocaties (binnen of
buiten) met een oppervlakte groter dan
2.000m? geldt datzij onder voorwaarden
kunnen worden uitgezonderdvan het

* Verbod op alle evenementen, m.uw.
reguliere exploitatie van de insteling,
* Voorregulire exploitatie geldtmax. 30
personens binnen per zaal/ruimte (incl
kinderen /m12 jaaren exdl personeel)
en verplichte reservering,registratie,
triage en placering.
Verruimingen
mogelijk met oegangstesten
zieaddendum voor details

Verbod opalle evenementen.
Voor cultureleinstelingen geldt datlive
optredens zonder publiek, metstreamen
tot do bljfttoegestaan.
* Afschalingsmogelijkheden:
- Groepsgrootte
- Binnen/buiten
- Tijd
= Leeftijd

maximum van 50 personen.

Verruimingen mogelijk
met toegangstesten
zie addendum
voor details

dat de afstandsnorm in acht wordt
genomen.

Verruimingen
mogelijk met oegangstesten
zie addendum voor details

sportenjeugd-

Sportbeoefening toegestaan voor zowel
rainingen als wedstrijden
Sportkantines openconformregels
“overige horeca'
Maximum aantal van 100 personen (ind.
kinderen Ym 12 jaar, exd. personeelen
spelers)toegestaan alspubliek zowel
voorbinnen als buitensporten (nwt. op
Ere- en Eerste Diuisie en topsportcompetiies.

Verruimingen
mogelijk met oegangstesten
zie addendum voor details

= Voor volwassenen, sportbeoefening
toegestaan voortrainingen (geen
wedstrijden toegestaan).
= Voorkinderen (m17 jaarzin trainingen
(enandere georganiseerde
jeugdactviteiten) toegestaan en
wedstrijden onderling in igen
dubverband

= Sportkantines
open conform regels
‘overige horeca'
= Verbod op publiek b wedstrijden
en
traïningen van professionalsen
amateurs

Sluiten

van kleedkamers
en douches.

- Voor volwassenen, sportbeoefening

Sportbeoefening op buitensportlocaties
toegestaan voor jongvolwassenen van18
Ym 26 jaar. Wedstrijden onderlingin
eigen cubverband toegestaan.
Sportbeoefening op buitensportlocaties
onder voorwaarden toegestaan voor

toegestaan voor trainingen met

maximaal een elftal(geen wedstrijden
toegestaan).
Voorkinderen
(m 17 jaarzijntrainingen
(enandere georganiseerde
jeugdactviteiten) toegestaan en
wedstrijden onderingin eigen

volwassenen vanaf 27 jaar met een

groepsgrootte van maximaal 4

dubverband.

- Sportkantines gesloten.
- Verbodop publiek bij wedstrijden en
rainingen van professionals en

personen.

+ Sportkantines gesloten.
+ Verbodop publiek bij wedstrijden en
tainingen van professionalsen

amateurs

Siuiten

van kleedkamers en douches.

Verruimingen mogelijk
met toegangstesten

Verruimingen
mogelijk met oegangstesten

zie addendum
voor details

zieaddendum voor details

amateurs,

+

sluiten van kleedkamers
en douches.

+ Verzwaringsm
= Sportbeoefening binnen- en
buitensportioctiesaleen 0157m
afstand en groepsgroottevan max.2
personen (geen wedstrijden, geen
groepslessen, max.30 personen per

uimte). Voor kinderen /m17 jaar, voor
georganiseerde jeugdactiviteiten,
topsportersen topsportcompetities

gelden de 15m afstandenbeperkte
groepsgrootteniet.

- Sportbeoefening
binnen verboden
(zoweljeugd als volwassenen, m.ux.
zwemlessen voor kinderen yrm12 jaar
metals doelhet behalen vaneenA,B

f Cdiploma).
+ Afschalingsmogelijkheden:
= Lokaa/Bovenlokaal
- Binnen/Buiten

= Leeftijd
- Groepsgrootte
Verruimingen
mogelijk met toegangstesten
zie addendum voor details

Onderwijs&
kinderopvang

Geen aanvullende beperkingen.

+ Geen aanwullende beperkingen.

+ Geen aanwullende beperkingen.

* Geen aanwullende beperkingen.
* Verzwaringsmogelijkheden:
= Verder beperken fysiek onderwijsvoor
mbo, hbo, wo. Afstandsonderwijsisde
norm,

= Beperken fysiekonderwijs voor vo.
Afstandsonderwijsis
de norm,
* Afschalingsmogelijkheden:
- Groepsgrootte
- Tijd
= Leeftijd

@

Onderwijs

Voor onderwis, mogeljke extra verzwaringsmogelijkheid in risiconiveau
q: beperken van
tysiekonderwijs, onderwijs opafstandisde
norm voor po. Daarnaastslutingvan
kinderopvang

4 Hieronder worden verstaan: (1) eendaagse- of meerdaagse evenementen en (2) de reguliere exploitatie van instellingen zoals biv.bioscopen, theaters, concertzalen, podia, bowinghallen,
casino's,arcadehallen en speelhallen,
5 Erwordtmomenteelnader onderzocht of en onder welke voorwaarden- een geschikte alkernatieve norm kan gelden.

ernstig

zeerernstig

Vervolg Regels voor bedrijven, instellingen en sectoren

& Contactberoepen

= Verplichte reservering, egistratie
en
triage (m.uw zorgverleners,
mantelzorgers
en sekswerkers).

= Verplichte reservering,registratieen
triage (m.ux. zorgverleners,
mantelzorgers en sekswerkers).

= Verplichte reservering,registratie en
triage (m.uw. zorgverleners,
mantelzorgers en sekswerkers).

Verplichte eservering, registratieen
triage (m.uw. zorgverleners,
mantelzorgers en sekswerkers).

Verbod op uitoefenen contactberoepen
(m.uw.(para}medische contactberoepen)
‚ensiuiten ocaties sekswerkers.

Afschalingsmogelijkheden:
- Groepsgrootte
- Tijd

l

Langdurigezo
'gdurige

- Alsbezoeker, informeerbijde

zorg

- Alsbezoeker nformeer bij de

maatregelen vooreen veiigen

maatregelen vooreen veiligen

maatregelen voor een veiligen

Alsbezoeker,nformeerbij de
zorginsteling naar de geldende
maatregelen vooreen veiligen

verantwoord bezoek.

verantwoord bezoek.

verantwoord bezoek.

verantwoord bezoek.

DeDirecteur Publieke Gezondheidheeft

De Directeur Publieke Gezondheidheeft

contact metinstelingen over
maatregelen 0.a. voor:
= Preventiefgebruik
van persoonlijke
beschermingsmiddelenin
verpleeghuizen:

contact e instelingen over

contact metinstelingen over
maatregelen 0.a. voor:
= Preventiefgebruik
van persoonlijke
beschermingsmiddelenin
verpleeghuizen:

= Verkleinen ofscheiden van

= Verkleinenofscheidenvan

= Verkleinenofscheidenvan

dagbestedingsgroepen:
- Bezoekbeperking (m.u‚ paliatieve
fase en jeugdhulpaanbieders).

dagbestedingsgroepen:
= Bezoekbeperking (m.u paliatieve
faseenjeugdhulpaanbieders).

+ Aternatieve
vormen van dagbesteding

Alternatieve vormen van dagbesteding

zorginsteling naar de geidende

- Instelingen treffen maatregelen 02

+

voor

= Gezondheidscheck en registratiebij
bezoek;
-

Online aternatieven

+ Alsbezoeker informeer bij de
zorginsteling naar de geldende

zorginsteling naar de geldende

vooractivieiten

voorkwetsbare personen,

- Instelingen
voor de langdurige zorgen
zorgen ondersteuning thuiszerten

DeDirecteur Publieke Gezondheidheeft

+

maatregelen0.. voor:
- Preventief
gebruik van persoonlijke

beschermingsmiddelenin
verpleeghuizen:

dagbestedingsgroepen;

persoonlijke beschermingsmiddelenin

- Bezoekbeperking (m.u. alliatieve

conform RIVM uitgangspunten en risicoinschatting zorgprofessiona.

Alternatieve vormen van dagbesteding

fase en eugchulpaanbieders).
voorthuiswonenden (m.uw kinderen

voorthuiswonenden (m.ux kinderen

voorthuiswonenden (m.uw kinderen

Um2jaar)

Um12jaar)

Um2jaar)

Online afternatieven voor actviteiten

+

voorkwetsbare personen.

Instelingen
voor langdurige zorg enzorg
en ondersteuning
thuis zerten
persoonlije beschermingsmiddelenin

conform RIVM uitgangspunten enrisicoinschating zorgprofessional

7

Handhaving &
toezicht

- Handhaven
op naleven van ,5m-regel
en Covid-19 maatregelen.

« Handhaven op naleven van 1,5m-regel
en Covid-19 maatregelen.
« Sectorale afspraken over deurbeleid n
zelfhandhaving hiervan.
= Ingeval van drukte enhet niet ofslecht
naleven van de basisregels kan de
burgemeester overgaan tot
‘maatregelen. De handhaving wordt
aangescherpt.

- Sectorale afspraken over deurbeleiden
zelfhandhaving hiervan.
- Ingevalvan drukte en hetnietof slecht
naleven van de basisregelskan de
‘burgemeester overgaantot
maatregelen. De handhaving wordt
aangescherpt.

+

Online alteratieven
voor actvieiten

Online afternatieven voor actviteiten

voorkwetsbare personen

voorkwetsbare personen.

Instelingen
voor langdurige zorg enzorg
en ondersteuning
thuis zerten

Instelingen voor langdurige
zorg
enzorg
en ondersteuning
thuis zetten

persoonlike beschermingsmiddelenin
conform RIVM uitgangspunten en risicoinschating zorgprofessional

persoonlije beschermingsmiddelenin

Handhaven op naleven van 15m-regel
en Covid-19 maatregelen.

Handhaven op naleven van ,5m-regel
en Covid-19 maatregelen.

Sectorale afspraken over deurbeleiden
zelfhandhaving hiervan.
In geval van drukte en het niet ofslecht

Sectorale afspraken over deurbeleiden
zelfhandhaving hiervan.
I geval van drukte en hetietof slecht

naleven van de basisregelskan de
burgemeester overgaan tot
maatregelen. De handhaving wordt
aangescherpt

conform RIVM uitgangspunten enrisicoinschating zorgprofessional

naleven van de basisregelskan de
‘burgemeester overgaan tot
maatregelen. De handhaving wordt
aangescherpt

Algemene uitzonderingen (niet limitatief)

Grondwettelijk

Overig

+ Betogingen, samenkomsten en vergaderingenals bedoeld

+ Samenkomsten in een gebouw de noodzakelijk ijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instelingen, bedrijven
en andere organisaties.

+ Personen die n gemeenschap met anderen godsdienstof
evensovertuiging belijden.

+ Personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen.

n de Wet openbare manifestaties

+ Devergaderingen
van de Staten-Generaalof van een
commissie daaruit(in
de desbetreffende veiigheidsregio),
van de gemeenteraad, provinciale taten en het algemeen
bestuur van een waterschap, of van een door deze
organeningestelde commissie, en andere wettelijk

verplichte bijeenkomsten.

+ Een bijeenkomst
van een internationale organisatie die
gevestigdis
op het grondgebied van het Koninkrijk, of van
‚een verdragsparti van een verdrag waarbij het Koninkrijk
partijs.

+ Uitoefenen verenigingsrecht.
+ Verkiezingen in het kadervan de KiesweL.

« Fieldlabs evenementen,

= Voorzorgvrijwiligers,personen met een handicap, personen met een handicap onderling in dezelfde woongroep ofelders, begeleiders en vaste mantelzorgers

voor personen met een handicap zijn er afhankelik
van de stuati uitzonderingen a het gaat om het veiligafstand houden, groepsvorming, mondkapjesplicht
n het personenvervoer)
= Sporters(volwassenen en jeugd) met een status op aangewezen topsportlocaties en voetbal(Eredivisi en Eerste Divisie)incl. overig personeel n
= Voor topsporters
uit de topsportcompetities

ubbe.

+ Openbaar vervoer en overig bedrjfsmatig personenvervoer, (inter)nationaal goederenvervoer en internationaal personenvervoer (geen rondvaartboten e.d).
* Luchthavens
(ook airside)
+ Actiiteiten
ten behoeve
van openbare orde, nationale veilgheid en ramp- en crisisbestijding.
+ Noodopvang (PO/VO/KO).
« Vooronderwis: n PO SBO, VO en SVO geldt een itzondering voor kwetsbareleerlingen, leerlingen ineen examenjaar, voor praktijkgerichte essen in het VMBO,
VSO en PRO in alleeerjaren en voor het afnemen van schoolexamens voor leerlingen in het voorexamenjaar n MBO en HO geldt een uitzondering voor toetsing,
tentaminering, examinering praktijkonderwijsn begeleiding van kwetsbare studenten.
+ Personen die op hetwelfde adres woonachtig zjn
« Personenin het openbaar vervoer of ander bedrijfsmatig personenvervoer
+ Jongeren(13 Ym17 jaar) hoeven onderling geen 15m afstand aane houden tenzij anders vermeld.

Als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, Runnen de maatregelen op deze routekaart worden aangepast.
Wil je weten welke maatregelen gelden? Kijk op het Dashboard coronavirus.

Addendum

zeerernstig

Verruiming mogelijk met toegangstesten:

* * Doorstroomlocaties binnen

Open zonder toegangstesten onder

Open zonder toegangstesten onder

Open zonder toegangstesten onder

voorwaarden

voorwaarden

voorwaarden

1 bezoeker per 10m
15mafstand
Verplichte reservering registratie en
uiage

Mondkapjes
Werken met gecontroleerdein- en

uitstroom (bubbels)
Horecain doorstroomlocaties geopend
zoalshoreca in outekaart (afhaal +
terras)

® Culturele

Capaciteiten wel/niet oslaten1,5m
naderte bepalen
Verplichte eservering,registratietriage
enplacering

instellingen

« Werken met gecontroleerdein-en
uitstroom (bubbels)

+ Gapaciteiten wel/nietoslaten1,5m
naderte bepalen

Verplichte reservering registratie, triage
en placering
* Gebruik mondkapje
b vrplaatsing

+ Werken met gecontroleerdein-en

100% zaalcapaciteit 015m

Verplichte reservering,registrtie.triage
n placering
Mondkepjes
Werken met gecontroleerde in- en
uitstroom (bubbels)

Verplichte reservering registratie, riage

100% apaciteitop1,5m
Verplichte reservering, registrati, triage
n placering
Mondkapjes

Capaciteitop 157m maximum van7.500

uitstroom (bubbels)

MP

sporwee-

« Capaciteitenwel/niet Ioslaten1,5m
naderte bepalen
Verplichte eservering, registrtie, triage
en placering

strijden

+ Werken met gecontroleerdein-en
uitstroom (bubbels)

+ Gapaciteiten
wel/niet oslaten1,5m
naderte bepalen
Verplichte reservering,registratie, triage
enplacering

+ Werken met gecontroleerdein-en
uitstroom (bubbels)

Zaalcapaciteitop 1,5m, maximum van
7500 bezoekers

Werken met gecontroleerde in- en
uitstroom (bubbels)

enplacering
Mondkapjes
Werken met gecontroleerdein- en
uitstroom (bubbels)

bezoekers

Verplichte reservering,registratie, triage
enplacering
Mondkapjes
Werken met gecontroleerdein- en

uitstroom (bubbels)

ﬂ

Horeca voor
uiteten

Capaciteit enwel/nietloslaten 157m
naderte bepalen
Verplichte reservering,registratie riage
n placering
= Werken met gecontroleerdein-en
uitstroom (bubbels)

« Gapaciteit
en wel/niet oslaten 15m
naderte bepalen
Verplichte reservering, registratie,riage
en placering
* Werken met gecontroleerdein-en
uitstroom (bubbels)

100% zaalcapaciteit op1,5m
Verplichte eservering, registratie,riage
enplacering
Mondkepjes
Werken met gecontroleerdein- en
uitstroom (bubbels)

«

+

Waittobe seated

Wait o beseated

Sluiting om o0:00 uur

Max 4 personen pertafel?
Sluiting
om 22'00 wur7

Waittobeseated”

Sluitingom o0:00 uur”

% Geplaceerde

evenementen”

+ Gapaciteitenwel/nietloslaten1.5m

naderte bepalen
Verplichte eservering, egistratie, riage
n placering
+ Werken met gecontroleerdein-en
uitstroom (bubbels)

+ Gapaciteiten
wel/nie oslaten1,5m
naderte bepalen
Verplichte reservering registratie, triage
enplacering
Gebruik mondkapje bij erplaatsing
+ Werken met gecontroleerdein-en

100% zaalcapaditeitop1,5m
Verplichte reservering, egistrati, riage
n placering
Mondkapjes
Werken met gecontroleerde in- en
uitstroom (bubbels)

uitstroom (bubbels)

M

Ongeplaceerde

orenenenen,
ind.

discotheken

ennachtubs

* Capaúteiten wel/niet loslaten1,5m

naderte bepalen
Verplichte reservering,registratieen
tiage

« Werken met gecontroleerde
in- en
uitstroom (bubbels)

6 Dem?-norm is overeenkomstig
de protocolenin september 2020 Vanaf stap 3 zijn geen toegangstesten meer vereist voor doorstroomlocaties binnen, dan gelden de protocollen,
7 Conform voorwaarden bijrestaurants zonder toegangstesten
8 Voorevenementen die niet eerder mogelijk zjn dan na stap 5 van het openingsplan beziet het kabinetde komende weken hoe di zich verhoudt tot het garantiefonds evenementen, waarbij het
kabinet garantstaat
voor evenementen gepland vanafjuliaanstaande.

