Wat verandert er aan de
corona regels op 19
december 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 19 december. En ze duren tot
en met 14 januari 2022.
Hier lees je wat er dan voor jou
verandert.

De winkels
Winkels waar je andere spullen koopt dan
eten en drinken gaan dicht.

Winkels waar je eten en drinken kan kopen
blijven open. Ze sluiten ‘s avonds om acht
uur.
Restaurants, café’s, bioscopen, theaters, scholen, musea,
dierentuinen, sportscholen en pretparken gaan allemaal
dicht.

Kappers en alle andere plekken waar
iemand dicht bij jou moet komen om je te
helpen gaan dicht.

Regels voor bezoek en wandelen

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 twee
mensen bij jou op bezoek komen. Ze
moeten een afspraak maken voordat ze
komen.

Met kerst en oud en nieuw
mogen er niet meer dan vier
mensen op bezoek komen.

Je mag buiten wandelen met 1 ander
persoon. Je mag wel met meer mensen
wandelen als ze in hetzelfde huis wonen als
jij.

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.
Dagbesteding
De dagbesteding blijft open.

Sporten buiten
De sporthal en het zwembad op de
terreinen van Ipse de Bruggen zijn
gesloten.
Buitensporten mag. Alle clubs waar je
buitensport kan doen gaan wel om vijf uur
dicht.

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.

