
Alle evenementen met een 

vergunnings- en meldplicht 

zijn verboden.

Maatregelen tegen het coronavirus

31 maart 2020

Beperkingen in het openbaar leven:

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaker je 
handen.

.

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis en ziek uit. 
Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moet iedereen in het huis thuisblijven.

Hoest en nies in 

je elleboog.

Gebruik papieren 

zakdoekjes. 

Schud geen handen.

Tot 1 juni 2020:

Beperkt sociaal contact:

Ga alleen naar buiten voor 

boodschappen, een frisse 

neus of om iets voor een 

ander te doen.

Uitzondering geldt voor gezinnen /
huishoudens en kinderen t/m 12 jaar. 

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

Scholen en kinderdag-

verblijven zijn gesloten.

Alle eet- en drinkgelegen-

heden zijn gesloten. Bezorgen 

en afhalen blijft mogelijk.

Sportverenigingen, fitness-

clubs, sauna’s, casino's, speel-

hallen en seksinrichtingen 

zijn gesloten.

Publieke locaties zoals musea, 

concertzalen, theaters, 

sportclubs zijn gesloten.

Het uitoefenen van alle 

vormen van contactberoepen 

waar geen 1,5 meter afstand 

kan worden gehouden 

(bijvoorbeeld kappers en 

masseurs) is verboden.

Samenkomsten zijn 

verboden.

Winkels, markten en het 

openbaar vervoer zijn 

verplicht om maatregelen te 

nemen om ervoor te zorgen 

dat mensen afstand houden. 

Werk thuis wanneer dit 

mogelijk is. 

Groepsvorming van meer 

dan twee personen is alleen 

toegestaan als er 1,5 meter 

afstand wordt gehouden. 

Tot en met 28 april 2020:



Cough and sneeze 

into your elbow.

Use paper tissues.

Don’t shake hands.

All events for which 

organisers would normally 

be required to apply for 

a permit or notify the 

authorities are banned.

Measures to combat coronavirus

March 31, 2020

Limitations to public life:

Keep your 
distance (1.5  m).

Wash your hands 
frequently.

.

Stay home as 
much as possible.

If you have cold-like symptoms, stay home until you have recovered. 
If you are short of breath and/or have a fever, your whole household must stay home.

Until 1 June 2020:

Limit contact with others:

Leave your home only to 

buy groceries, get some 

fresh air or take care of 

others.

Exemptions apply to people living in one 
household and children aged 12 or under. 

More information:
government.nl/coronavirus

or call 0800-1351 

Schools and childcare 

centres are closed.

All eating and drinking 

establishments are closed. 

Takeaway and deliveries 

are permitted.

Sports and fitness centres, 

saunas, casinos, amusement 

arcades and sex establish-

ments are closed.

Public places such as 

museums, concert venues 

and theatres are closed.

Anyone in a contact-based 

role who is unable to maintain 

a distance of 1.5 metres (like 

hairdressers and masseurs) 

must stop performing their 

job.

Gatherings are forbidden.

Shops, markets and public 

transport companies must 

take measures to ensure that 

people maintain distance 

from each other. 

Work from home if you can. Gathering in groups of 

more than two is only 

allowed if you keep 1.5 

metres from each other. 

Up to and including 28 April 2020:


