Wat verandert er aan de
corona regels op 28
november 2021
De maatregelen die de regering heeft
genomen helpen niet goed genoeg.
Daarom heeft de regering nog strengere
maatregelen aangekondigd. Ze gaan in
op zondag 28 november.
Hier lees je wat er dan voor jou
verandert.

Mondkapjes

Als je ergens bent waar veel mensen
komen moet je een mondkapje op.

Bijvoorbeeld in winkels, in een restaurant, café, bioscoop,
theater en op school. Maar ook in de dierentuin, in een
museum, sportschool en pretpark. Je moet hier ook altijd
twee grote stappen afstand houden.

Je moet ook een mondkapje op als je naar
de kapper gaat of naar iemand die jou
behandelt. Bijvoorbeeld de fysiotherapeut.

Regels voor bezoek

Ook mensen die bij jou op bezoek komen
moeten een mondkapje op. Als zij zitten mag
het mondkapje weer af. Ze houden twee
stappen afstand. Bezoek ontvang je zoveel
mogelijk op je eigen kamer.
Er mogen per dag niet meer dan vier
mensen bij jou op bezoek komen. Ze
moeten een afspraak maken voordat ze
komen.
Afstand

Iedereen van 18 jaar en ouder moet weer 2
grote stappen afstand van elkaar houden.

Mensen die samen in 1 huis of appartement
wonen hoeven geen afstand van elkaar te
houden. Ze hoeven thuis ook geen
mondkapje op.

De sluitingstijd

De restaurants, de cafés en de winkels waar je andere
dingen koopt dan eten en drinken, moeten om 5 uur
sluiten.

Ook dierentuinen, bioscopen en theaters,
sportscholen, musea en pretparken moeten om 5 uur
sluiten.

Winkels waar je eten en drinken kan kopen moeten om 8
uur sluiten.

Ook bij de nieuwe regels
blijf dit gewoon gelden
Hoest en nies in je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes als je moet
snuiten

Gooi je papieren zakdoekje na gebruik
meteen weg in de vuilnisemmer met deksel.

Geef elkaar geen hand.

Was vaak je handen met water en zeep.

Wat is een
coronapas?
.

Een coronapas is een code die je op je telefoon kunt
krijgen of op een papier. Je moet je coronapas op
verschillende plekken laten zien als je naar binnen wilt. En
ook als je op een terras wilt gaan zitten. De mensen van
het restaurant, het café, de bioscoop, de bijeenkomst, de
dierentuin, het museum en de sportzaal waar je naar
binnen wilt kunnen aan de code zien dat jij beschermd
bent tegen corona en dat jij dus naar binnen mag.
Doordat de coronapas bij de ingang gecontroleerd
wordt houden we corona zoveel mogelijk tegen.
Wil je nog meer informatie hierover? Kijk dan wat Steffie
hierover vertelt.

Een coronapas kan je krijgen
als voor jou één of meer van de
onderstaande dingen geldt

Je hebt al twee prikken gehad tegen corona.

Je hebt in de afgelopen zes
maanden corona gehad en je
bent weer helemaal beter.

Je hebt niet langer dan 24 uur geleden een
coronatest gehad, die aangeeft dat je geen
corona hebt.

Hoe kan jij een coronapas
krijgen?
Er zijn drie manieren waarop je een
coronapas kunt krijgen:
Manier één: Voor deze manier moet je een
mobiele telefoon hebben en toegang tot
DigiD.
Heb jij een mobiele telefoon en toegang tot
DigiD?
Is het antwoord ja?
Dan kan je de coronaCheck-app gebruiken.
Deze download je in Google Play of in de App
Store van je telefoon.
Kijk wat Steffie hierover zegt in begrijpelijke
taal.
Is het antwoord nee?
Ga dan naar de volgende bladzijde en kijk
wat er nog meer voor manieren zijn om de
coronapas te krijgen.

Manier twee: Voor deze manier heb je een
computer, een printer en toegang tot DigiD nodig.
Heb jij een computer, een printer en toegang tot
DigiD?

Is het antwoord ja?
Klik dan hier (coronacheck.nl). Je komt op
een website waar je zelf een coronapas op
papier kunt aanvragen en zelf kunt uitprinten.
Kijk ook wat Steffie hierover zegt in
begrijpelijke taal.

Is het antwoord nee?
Kijk dan op de volgende bladzijde wat nog
een derde manier is.

Manier 3: Heb jij geen DigiD, geen computer
en geen mobiele telefoon?

Vraag dan of iemand voor jou kan bellen
naar telefoonnummer 0800-1421 (hier hoef
je niet voor te betalen). Je krijgt dan iemand
aan de telefoon die jou een corona bewijs op
papier kan toesturen.

