14 januari 2022

Versoepelingen mogelijk onder voorwaarden
Voor sport, kunst- en cultuurbeoefening, contactberoepen, detailhandel en onderwijs, is per 15 januari 2022 weer
meer mogelijk. Daarbij gelden wel een aantal extra voorwaarden zoals aanscherping van de mondkapjesplicht.
Door het hoge aantal besmettingen blijven onder meer horeca, musea en bioscopen gesloten.
Op dinsdag 25 januari wordt besloten of er weer meer kan.
Algemeen

Onderwijs

Ontvang max. 4 personen per dag
en ga bij max. 1 huishouden op
bezoek.

Al het onderwijs open voor lessen
en colleges.

Sport

Ga je bij anderen op bezoek, of
ontvang je bezoek, doe een
zelftest.

Zowel binnen als buiten sporten is
mogelijk (zonder publiek).

Werk thuis, tenzij het niet anders
kan.

Bij binnensportlocaties is een
coronatoegangsbewijs en
identiteitsbewijs nodig (vanaf 18 jr).

Draag een mondkapje waar dit
verplicht is of geadviseerd wordt.

Niet-essentiële winkels (zoals
kledingwinkels en tuincentra) open
tot 17.00 uur.

Kunst en cultuur en recreatie
Theaters, bioscopen, musea, concertzalen, dierenparken, pretparken en
sauna’s zijn voor publiek gesloten.

Essentiële winkels (zoals
supermarkten) open tot 20.00 uur.

Gebruik bij voorkeur een wegwerpmondkapje
en geen zelfgemaakte en stoffen mondkapjes.

Je hoeft niet in quarantaine na contact met
een positief getest persoon als:
• Je een boostervaccinatie hebt gehad
(minimaal 1 week geleden).
• Je korter dan 8 weken geleden positief
bent getest.
In alle andere gevallen wel.
Voor bepaalde beroepen wordt gewerkt aan
een speciale regeling.

Cultuurbeoefening (zoals muziekles
en dans) zonder publiek toegestaan.
Binnen en buiten coronatoegangsbewijs nodig (vanaf 18 jr).

Horeca en evenementen
Cafés en restaurants dicht. Afhalen
en laten bezorgen mogelijk.

Contactberoepen

Evenementen niet toegestaan.
Uitgezonderd uitvaarten, weekmarkten
en professionele sportwedstrijden
(zonder publiek).

Was vaak je handen.
Hoest en nies in
je elleboog.

Draag een mondkapje:
• Buiten, waar het moeilijk is om 1,5 meter
afstand te houden (zoals winkelstraten).
• Op de werkvloer bij verplaatsing en als
1,5 meter afstand houden moeilijk is.
• Op mbo, hbo en universiteit bij
verplaatsing en als je zit.

Quarantaine
Groepslessen en wedstrijden binnen
eigen clubverband zonder publiek
toegestaan.

Winkels en boodschappen

Wassen

Uitbreiding regels
mondkapjes

Kappers, nagelstudio’s en andere
contactberoepen open tot 17.00 uur.

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Schud geen handen.

Testen

Klachten? Blijf thuis en doe
direct een test, ook als je
gevaccineerd bent.

Lucht

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

