
HUIDIGE CORONAMAATREGELEN 
IN RIJKEVORSEL

 

  

 

 

TELEWERK VERPLICHT

GEEN EVENEMENTEN
TOT EN MET 31 AUGUSTUS

MONDNEUSMASKER VERPLICHT
OP PUBLIEK DOMEIN

MAXIMUMAANTAL VAN 10 PERSONEN
EN STRIKTE VOORWAARDEN VOOR

NIET-BEGELEIDE ACTIVITEITEN 

1,50 m

ALLEEN EN MAXIMUM
30 MINUTEN NAAR DE WINKEL

GEEN INDIVIDUELE CONTACTSPORTEN EN 
PLOEGSPORTEN (+ 18 JAAR)

AFSTAND EN HANDHYGIËNE

SOCIALE BUBBEL: 5 VASTE CONTACTEN
PER HUISHOUDEN GEDURENDE 4 WEKEN

AVONDKLOK TUSSEN
23.30 UUR EN 06.00 UUR

HORECA: BEPERKING AANTAL BEZOEKERS, 
UITBREIDING REGISTRATIEPLICHT

EN SLUITING OM 23.00 UUR



MONDNEUSMASKER VERPLICHT OP PUBLIEK DOMEIN
Iedereen vanaf 12 jaar is verplicht om een mondneusmasker te dragen op het openbaar domein en elke private 
maar voor het publiek toegankelijke plaats. Dit betekent dat je een mondneusmasker draagt van zodra je niet-
publiek terrein verlaat. Deze maatregel werd getroffen om duidelijkheid te scheppen.

SOCIALE BUBBEL: 5 VASTE CONTACTEN PER HUISHOUDEN GEDURENDE 4 WEKEN
Met je sociale bubbel hoef je de afstand van 1,5 meter niet te behouden. Deze 5 extra contacten zijn per 
huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) en dus niet per persoon. 

MAXIMUMAANTAL VAN 10 PERSONEN EN STRIKTE VOORWAARDEN VOOR NIET-BEGELEIDE ACTIVITEITEN 
Voor uitstapjes, bijeenkomsten, ... geldt een maximumaantal van 10 personen die niet noodzakelijk tot je 
sociale bubbel behoren. Op publiek domein moet je de afstand van 1,5 meter houden en een mondneusmasker 
dragen. Op niet-publiek terrein hoef je geen mondneusmasker te dragen, maar de afstandsregel is ook daar 
strikt van toepassing. Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte.

AVONDKLOK TUSSEN 23.30 UUR EN 06.00 UUR
Een avondklok wordt ingevoerd zodat je verplicht thuis moet zijn tussen 23.30 en 06.00 uur. Een noodzakelijke 
verplaatsing (werk, ziekenhuis, …) is wel toegestaan.

ALLEEN EN MAXIMUM 30 MINUTEN NAAR DE WINKEL
Je gaat alleen naar de winkel of de markt (of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of je begeleider 
als je hulpbehoevend bent) en mag er maximum 30 minuten blijven. Een mondneusmasker is verplicht, ook als 
klant van de ambulante kramen en de ijskarren.

HORECA: BEPERKING AANTAL BEZOEKERS, UITBREIDING REGISTRATIEPLICHT EN SLUITING OM 23.00 UUR
Het gezelschap aan een tafel moet strikt beperkt worden tot 4 personen uit dezelfde sociale bubbel, behalve 
als 1 huishouden bestaat uit meer dan 4 personen. In alle cafés en horecazaken wordt de fysieke afstand van 
1,5 meter tussen de gezelschappen te allen tijde gegarandeerd. Individuele registratie is verplicht. Cafés en 
restaurants sluiten de deuren ten laatste om 23.00 uur.

TELEWERK VERPLICHT
Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

GEEN INDIVIDUELE CONTACTSPORTEN EN PLOEGSPORTEN (+ 18 JAAR)
Individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten (vanaf 10 personen) zijn verboden voor sporters 
ouder dan 18 jaar. Er wordt geen publiek toegelaten bij sportactiviteiten.

GEEN EVENEMENTEN TOT EN MET 31 AUGUSTUS
Alle evenementen, behalve jeugd- en sportkampen, worden in Rijkevorsel geannuleerd tot en met 31 augustus. 
Ook de kermis en de randactiviteiten zijn dus afgelast.

AFSTAND EN HANDHYGIËNE
Houd minstens 1,5 meter afstand van anderen die niet tot je sociale bubbel behoren. De hygiëneregels blijven 
ook essentieel. Dit betekent dat je je handen vaak en grondig wast, geen handen of kussen geeft bij een 
begroeting ... Wees extra voorzichtig met mensen uit de risicogroepen.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! Houd elkaar mee op de hoogte van de maatregelen in Rijkevorsel.
Dit overzicht is gebaseerd op de beschikbare informatie op 29 juli 2020. 
Volg www.rijkevorsel.be/corona voor de meest actuele informatie.

• 0800 14 689 (gratis) • www.info-coronavirus.be • www.rijkevorsel.be/corona
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