COVID-19: BELANGRIJKSTE MAATEREGELEN BINNEN DE BENELUX
EN NOORDRIJN-WESTFALEN
Publicatiedatum: 15.02.2021

Tot
01/04/2021
Ontvangst van
bezoekers thuis

Reizen

Horeca
(Hotels, restaurants en
cafés)

Winkelen
(inclusief
hygiënemaatregelen)

Huishoudens mogen max. 1 persoon
uitnodigen / een alleenstaande mag 2
personen uitnodigen (niet op
hetzelfde moment).

Tot
02/03/2021

Tot
14/03/2021

Tot
07/03/2021

Maximaal een genodigde van 13 jaar
of ouder.

Maximum 2 genodigden die deel
uitmaken van hetzelfde huishouden of
die samenwonen.

Samenkomsten beperkt tot één
huishouden + 1 persoon.).

Reizen naar het buitenland mogelijk.
Reizen naar Luxemburg mogelijk
(verstrenging van de maatregelen
inzake testen en quarantaine voor de
reizen per vliegtuig).

Beperking van de verplaatsingen tot
het strikt noodzakelijke. In NRW:
verplichte quarantaine + test voor de
reizigers afkomstig van een locatie
met een hoog percentage van
virusvarianten, quarantaineverplichting voor diegenen die
terugkeren uit een regio met een
hoog risico (bepaalde uitzonderingen
voor de Benelux-landen).

Hotels zijn open maar hun
restaurant is gesloten (roomservice
toegestaan).
Restaurants en cafés gesloten.

Verboden te overnachten in hotels
voor toeristen.
Blijven dicht.

Niet-essentiële winkels open.
1 persoon / 10m𝑥 2 , 2 klanten
<20m𝑥 2 .
Contactberoepen mogen hun beroep
uitoefenen.

Niet-essentiële winkels zijn sinds
16/12/2020 gesloten.
Opening vanaf 07/03/2021 indien de
incidentie op 7 dagen lager is dan 35.
In NRW: mogelijkheid tot click and
collect. Verplichting een medisch
masker te dragen (FFP2, KN95 of OP)
in de winkels/vervoer.
Contactberoepen mogen hun beroep
niet uitoefenen voor 07/03/2021
indien de incidentie lager is dan 35.
Uitzondering: vanaf 01/03/2021
mogen de kappers terug open.

Niet-essentiële reizen vanuit en naar
België verboden. Verplicht testen en
quarantaine voor de essentiële reizen.
Verklaring op eer noodzakelijk.
Verzoek van de autoriteiten om niet
Inwoners en niet-inwoners die om
naar het buitenland te reizen voor
essentiële redenen reizen moeten in
eind maart. Quarantaine van 10
quarantaine gaan (10 dagen) en zich
dagen + verplichte test voor de
laten testen op dag 1 en 7 van de
reizigers die aankomen in Nederland.
quarantaine + PLF (indien per
vervoerder of > 48 u). Negatieve PCRtest voor aankomst voor nietinwoners.
Hotels zijn open maar hun
restaurant is gesloten. Campings en
vakantieparken open maar niet hun
restaurants en gemeenschappelijke
faciliteiten.
Cafés, bars en restaurants gesloten.

Restaurants en cafés zijn gesloten.
Hotels zijn open, maar restaurants
en roomservice in een hotel zijn
gesloten.

Opening van niet-essentiële winkels.
Aankopen moeten individueel worden
gedaan gedurende maximum 30
Sluiting van niet-essentiële winkels,
minuten in de winkel.
maar mogelijkheid tot afhaalverkoop
Vanaf 13/02 kunnen kappers onder
(vanaf 10/02/2021).
strikte voorwaarden werken. Alleen
Contactberoepen mogen hun beroep
chirurgische maskers zijn toegestaan.
niet uitoefenen.
De overige niet-medische
contactberoepen kunnen heropenen
vanaf 01/03/2021.

Onderwijs

Lager onderwijs: open.
Secundair onderwijs: 1e graad 100%
fysiek, 2e en 3e graad 50% fysiek.
Hoger onderwijs: op afstand met
uitzondering van essentiële
praktijklessen.
Volwassenenonderwijs: zo veel
mogelijk op afstand.

Heropening van basisscholen en
kinderdagverblijven vanaf
08/02/2021. Afstandsonderwijs met
uitzondering van praktijklessen voor
(pre-) examen- of stagestudenten.
Uitzonderingen voor kwetsbare
leerlingen en studenten.

Culturele instellingen

Musea en bibliotheken geopend.
Opening van de dierenparken vanaf
13/02. Bioscopen, theaters,
concertzalen, pretparken … gesloten.

Theaters, concertzalen, musea,
bioscopen, dierenparken, pretparken,
etc. gesloten.
Afhalen van boeken in bibliotheken
mogelijk.

Telewerk

Verplicht voor alle functies die zich
ertoe lenen. Zo niet, attest voor
noodzakelijke aanwezigheid op de
werkplek.

Diversen

- Avondklok:
▪ Vlaanderen: van
middernacht tot 5 uur
▪ Brussel en Wallonië: van 22
tot 6 uur
- Mogelijkheid om te sporten met 4
buiten. Wellness en fitnesscentra
zijn gesloten. Zwembaden zijn
open. Trainingen van
professionele sporters en
professionele wedstrijden vinden
plaats achter gesloten deuren.

Voor meer informatie,

https://www.info-coronavirus-be/

Moet de norm zijn, tenzij het
onmogelijk is.

- Avondklok tussen 21 en 4.30
uur (tot 02/03/2021).
- Binnensportlocaties gesloten
(wellness, fitnesszalen,
zwembaden). Mogelijkheid tot
buiten sporten met zijn tweeën
(uitzonderingen voor kinderen).
Training en wedstrijden voor
topsporters gebeurt achter
gesloten deuren.

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen

NRW: Afstandsonderwijs (in geval van
nood kunnen de kinderen naar het
kinderdagverblijf, school of
Schorsing van fysieke lessen en
middelbare school tot klas 13).
activiteiten van 08/02 tot 21/02/2021
Kinderdagverblijven: beperkte
(met uitzondering van het laatste jaar opening (minder uren per kind). Vanaf
middelbaar onderwijs).
22/02/2021: opening van
Les op afstand voor de studenten
basisonderwijs met een frequentie
(behoudens uitzonderingen).
van 50% (wisseling om de week). Voor
alle anderen: afstandsonderwijs
(heropening indien de incidentie lager
is dan 50).

Musea, theaters, bioscopen,
concertzalen en bibliotheken open.

Gesloten (opening indien de
incidentie lager is dan 35).

Sterk aanbevolen

De werkgevers zijn verplicht
telewerk zo mogelijk aan te bieden.
Het is aan de werknemers te
beslissen of zij dat aanbod willen
aannemen.

- Avondklok van 23 tot 6 uur.
- Sport: individueel of met 2
(zonder barrièregebaren); max.
10 personen (met
barrièregebaren).
Sportzalen en zwembaden open.
Trainingen van professionele
sporters en professionele
wedstrijden vinden plaats achter
gesloten deuren.

www.covid19-public.lu/fr.html

- Avondklok in bepaalde
deelstaten (niet in NRW).
- Sport: sluiting van zwembaden,
fitnesscentra. Mogelijkheid om
te sporten alleen, met twee of
met personen uit zijn
huishouden.
- Trainingen van professionele
sporters en professionele
wedstrijden vinden plaats
achter gesloten deuren.

https://www.mags.nrw/coronavirus

