
 

 

 

 

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april 
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Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met 

dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig 

is. Voor het aanstaande Paasweekend is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. 

 

 Blijf zoveel mogelijk thuis of op je kamer. Ga alleen naar buiten voor het doen van boodschappen, 

om voor anderen te zorgen of voor je werk wanneer je niet thuis kunt werken. Een frisse neus 

halen kan, maar doe dit alleen en niet in een groep. Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand.  
 

 Als je kucht, hoest en/of verkouden bent en lichte verhoging hebt TOT 38 graden Celsius: blijf op 

je kamer en ziek uit. Neem telefonisch contact op met je begeleider. Doe geen boodschappen en 

ontvang geen bezoek. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten.  
 

 Heb je verkoudheidsklachten én koorts (BOVEN 38 graden Celsius) en/of ben je benauwd? Blijf 

thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Meld je direct telefonisch bij je 

begeleider, omdat dit gevolgen kan hebben voor medebewoners. Het zou kunnen betekenen dat 

ook zij thuis moeten blijven.  

 

o Houd altijd 1,5 meter afstand! Er kunnen boetes worden opgelegd als meer dan 2 personen 

minder dan 1,5 meter afstand houden. 

o Winkels en het openbaar vervoer nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen afstand 

houden. 

o Alle eet- en drinkgelegenheden zijn gesloten. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk, ook voor 

coffeeshops. Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand. 

o Publieke locaties zoals musea, concertzalen en theaters zijn gesloten. 

o Gesloten zijn ook: sportverenigingen, sport- en fitnessclubs, sauna’s, casino's, speelhallen, 

seksinrichtingen. 

o Masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs mogen hun beroep niet 

uitoefenen.  

o Scholen en kinderdagverblijven zijn gesloten.  

o Alle evenementen zijn verboden tot 1 juni. 

o Andere bijeenkomsten zijn tot en met 28 april verboden. Er worden uitzonderingen gemaakt voor 

vormen van uitvaarten, huwelijksvoltrekkingen en religieuze en levensbeschouwelijke 

bijeenkomsten 

o Markten mogen alleen doorgaan als de voorzitter van de veiligheidsregio dat heeft bepaald. 

Marktbezoekers moeten dan 1,5 meter afstand kunnen houden. 

o De voorzitter van een veiligheidsregio kan locaties (zoals vakantieparken, campings, stranden, 

winkels en parken) sluiten.  

 

En let op: wegens de coronamaatregelen is bezoek niet toegestaan tot en met 28 april  


