Noodverordening? Dit staat erin.
In onze regio is een noodverordening van kracht. De officiële tekst van die
noodverordening is natuurlijk leidend, maar wat betekent de
noodverordening in gewone mensentaal? We lichten hier de belangrijkste
verboden toe.
Bijeenkomsten
 Je mag geen samenkomsten organiseren of er aan deelnemen. Er
zijn een paar uitzonderingen mogelijk, maar alleen als iedereen
daarbij tenminste 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Dit zijn die
uitzonderingen:
- Gemeenteraadsbijeenkomsten met maximaal 100 mensen.
- Bijeenkomsten die nodig zijn voor de dagelijkse werkzaamheden
van bedrijven. Ook hier mogen niet meer dan 100 mensen
aanwezig zijn.
- Uitvaarten en huwelijken als daar niet meer dan 30 mensen zijn.
- Godsdienstige bijeenkomsten waar niet meer dan 30 mensen
zijn.
 Evenementen zijn tot 1 juni verboden.
Afstand houden
Ga alleen naar buiten als dat nodig is. Bijvoorbeeld om boodschappen te
doen, of voor een frisse neus. Doe dat niet met meer dan 3 personen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen (2 armlengtes). Ook op straat, in de
supermarkt en in het park. Er zijn uitzonderingen:
 Mensen uit hetzelfde gezin.
 Spelende kinderen onder de 12 mogen onder toezicht van hun
ouder(s) samen spelen, maar de ouders van die kinderen moeten
daarbij wel 1,5 meter afstand houden van elkaar.
Gesloten zaken
 Eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops moeten gesloten zijn.
Het is ook niet toegestaan om in die gelegenheden achter gesloten
deuren bijeen te komen. Afhalen van eten en drinken mag wel.
 Sport- en fitnesszaken, sauna’s, seksinrichtingen, gokhallen en
casino’s moeten gesloten zijn.
 Je mag geen contactberoepen uitoefenen. Dit zijn onder andere
kappers, masseurs, escortservices en rijinstructeurs. Op
doktersvoorschrift naar de fysiotherapeut mag wel.

Verboden gebieden
 De voorzitter van de veiligheidsregio kan gebieden of locaties
sluiten. Je mag er dan niet in behalve als je er woont of moet
werken.
Scholen
 De scholen zijn gesloten. Ook hier weer uitzonderingen:
- Opvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale
processen.
- Voor toetsen en examens, maar wel met passende
beschermingsmaatregelen.
Kinderopvang
 De kinderopvang is gesloten, behalve voor opvang van kinderen
van ouders in cruciale beroepen of vitale processen.
(Ouderen)zorginstellingen
 Je mag niet meer binnen in een (ouderen)zorginstelling behalve
- Als je een stervende naaste bezoekt.
- Als je een structurele vrijwilliger bij die instelling bent.

Meer informatie is ook te vinden op de website van de rijksoverheid.

