
Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown 
 

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken.  
Om de daling te versnellen, gelden van 4 november 22.00 uur t/m 18 november tijdelijk krachtigere maatregelen:

Groepen

Binnen en buiten: max. 2 
personen of 1 huishouden. 

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen, 
theaters, dierenparken, 
bibliotheken, zwembaden, 
seksclubs en pretparken dicht.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
dicht. 
 
 
Afhaalrestaurants open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
  
Evenementen verboden, met 
uitzondering van onder andere 
uitvaarten en demonstraties.

Vervoer

Maak in Nederland alleen 
noodzakelijke reizen. 

 
Reis niet naar het buitenland  
en boek geen reis. Reizen binnen 
het Koninkrijk mag wel. 

 
Mondkapje in ov verplicht.

Sport

Sport met maximaal 2 personen, 
op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m 
17 jaar en topsporters uitgezonderd.  

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sportkantines, douches en 
kleedkamers dicht.  

 
Groepslessen verboden. 

Thuis

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

 
Ontvang max. 2 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 uiterlijk om 20.00 uur 
dicht. Supermarkten, warenmarkten 
en andere winkels die levens middelen 
verkopen zijn uitgezonderd. 

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

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 draag je  
een mondkapje buiten de les.
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= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown. 
    Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.


