Wat verandert er aan de
corona regels op 15 januari
2022
Premier Rutte heeft aangekondigd dat
een aantal maatregelen in verband met
Corona stopt vanaf zaterdag 15 januari.
Hier lees je wat er dan voor jou
verandert.

Deze regels gelden tot 25 januari, dan kijkt de regering
weer hoe het verder gaat.

De winkels
Winkels waar je andere spullen koopt dan
eten en drinken gaan weer open. Ze
moeten wel om vijf uur ‘s middags sluiten.

Scholen gaan weer open.

Je mag weer naar toneel les of muziekles. Er
mogen nog geen mensen komen kijken.

Sporten binnen en buiten is weer mogelijk.
Sportscholen moeten wel om vijf uur ‘s
middags sluiten.

Kappers en alle andere plekken waar
iemand dicht bij jou moet komen om je te
helpen gaan weer open. Ze moeten wel om
vijf uur sluiten.

Vaker een mondkapje op

• Je moet wel vaker een mondkapje op. Het moet nu
overal waar het niet mogelijk is om twee grote
stappen afstand te houden. Dat is bijvoorbeeld op
drukke plaatsen. Zoals in een drukke winkelstraat.
• Je moet een mondkapje op dat medisch
goedgekeurd is. Je begeleider kan je uitleggen welke
mondkapjes dit zijn.

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

Het advies is om met niet meer dan 3
andere personen buiten te wandelen. Je
mag met meer mensen wandelen als ze in
hetzelfde huis wonen als jij.

Ook bij de nieuwe regels
blijf dit gewoon gelden
Hou twee grote stappen afstand van elkaar

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.

