Pretparken, dierentuinen, bioscopen en theaters voor twee weken
op slot
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De afgelopen dagen leek het aantal besmettingen wat omlaag te gaan. De daling is volgens het kabinet nog
onvoldoende om de druk op de zorgsector op een aanvaardbaar niveau te krijgen. Om die reden zijn er voor
een periode van 2 weken extra maatregelen afgekondigd. De maatregelen zijn van kracht vanaf woensdag 4
november 22.00 uur tot en met woensdag 18 november. De komende één a twee weken zal worden bekeken
of de maatregelen voldoende effect hebben.
De oproep van premier Rutte is in eerste instantie gericht aan de Nederlandse bevolking om zelf de
verantwoordelijkheid te nemen: "Werk zoveel mogelijk vanuit huis en onderneem geen uitstapjes die niet strict
noodzakelijk zijn. Ga dus niet shoppen vor je lol!."
Internationale reizen worden gezien als een groot risico om besmettingen opnieuw op te laten laaien in
Nederland. Om die reden geld er een negatief advies voor niet-noodzakelijke reizen naar het buitenland t/m
half januari.
Nog meer maatregelen die recreatie en toerisme raken:

Reizen:

Voor reizen in Nederland geldt:
Blijf zoveel mogelijk thuis.
Vermijd niet-noodzakelijke reizen.
Gaat u toch op vakantie? Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres.
Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte.
Voor reizen naar het buitenland geldt:
Maak en boek geen reizen naar het buitenland tot medio januari, tenzij strikt noodzakelijk.
Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen.
Controleer voor uw reis altijd het actuele reisadvies per land op Nederlandwereldwijd.nl.
Komt u terug uit een gebied met oranje reisadvies? Ga 10 dagen in thuisquarantaine.
Reizen naar Caribische delen van het Koninkrijk kan wel. Check hiervoor het actuele reisadvies.

Sporten is alleen nog beperkt mogelijk:
Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of
in teamverband met niet meer dan 2 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
Uitgezonderd zijn:
Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club
toegestaan).
Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
Groepslessen zijn verboden.
Geen publiek bij sport.

En verder;
Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende
huishoudens.
Evenementen (binnen en buiten) zijn verboden
Bekijk een overzicht van alle aangekondigde maatregelen + de toelichting op www.rijksoverheid.nl

Wat mag er nog wel?
Door de opstapeling van beperkende maatregelen zijn er op dit moment nog heel weinig toeristischrecreatieve bedrijven die wel (een deel van) hun bedrijfsvoering in stand kunnen houden. Bedrijven die
vooralsnog open zijn:
Hotels (zij mogen ook in het restaurant hun eigen gasten van eten en drinken voorzien.)
Fitnesscentra (met uitzondering van groepslessen.)
Gelegenheden om te sporten (met inachtneming van enkele beperkende voorwaarden - en wel open
voor kinderen tot 18 jaar)
Campings en bungalowparken. (Veel voorzieningen moeten daar wel gesloten blijven w.o. het
resaurant en de zwembaden)
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