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Gedeeltelijke lockdown 
 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,  
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

Groepen

Binnen: max. 30 personen per 
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar). 
Groep van max. 4 personen of  
1 huishouden. 
 
 
Buiten: groep van max. 4 
personen of 1 huishouden. 
 
 
Op doorstroomlocaties, 
bijvoorbeeld musea, bijvoor -
beeld musea, bibliotheken en 
monumenten: groep van max.  
4 personen of 1 huishouden. 
Bezoek is op basis van  
reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
sluiten. 
 
 
Afhaalrestaurants blijven open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
 
 
Verbod op evenementen, met 
uitzondering van onder andere 
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk binnen 
Nederland en naar het buitenland. 

 
In het ov is het dragen van een 
mondkapje verplicht.

Sport

Sport met max. 4 personen, op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m  
17 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sluiting van sportkantines, 
douches en kleedkamers.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb je 

koorts? Dan moeten alle huisgenoten 

thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur. Supermarkten en andere 
winkels die levensmiddelen 
verkopen, zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

 
Speciale winkeltijden voor 
mensen met een kwetsbare 
gezondheid.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registreren.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draagt 
iedereen een mondkapje buiten 
de les. In specifieke situaties ook in 
leslokalen.


