
 

 

 

Coronamaatregelen per risiconiveau 
15 oktober 2020 

 
 Vanaf risiconiveau 

Waakzaam 
Vanaf risiconiveau 

Zorgelijk 
Vanaf risiconiveau 

Ernstig 
Vanaf risiconiveau 

Zeer ernstig 

 

Lockdown 
Er op uit 
(theaterbezoek, 
bibliotheek, IVN 
activiteiten, 
culturele 
activiteiten) 

Geen beperking Geen beperking Met reservering en 
vaste zitplaats 
Maximaal 30 binnen 
Maximaal 40 buiten 
Géén ouders/ 
verzorgers aanwezig 

Bijeenkomsten 
beperkt toegestaan 
met reservering en 
vaste zitplaats  
Géén ouders/ 
verzorgers aanwezig 

Geen 
bijeenkomsten 

Vervoer Geen beperking Geen beperking Met auto 1 
volwassene per auto  
Met mondkapje 
 

Alleen te voet 
Met mondkapje 
 

Geen vervoer 
mogelijk 
Wel een 
wandeling met 
kinderen tot 12 
jaar 

Rondleidingen 
(nieuwe ouders) 

Geen beperking Maximaal 6 
personen 
Handen 
ontsmetten en 
registratie 
invullen. 
 

Maximaal 3 personen 
tegelijkertijd 
Handen ontsmetten 
en registratie 
invullen. 
Met mondkapje 
Géén bezoek aan 
kinderopvangpartners 
 

Maximaal 3 personen 
tegelijkertijd 
Handen ontsmetten 
en registratie 
invullen. 
Met mondkapje 
Maximaal 1 bezoek 
per dag 
Géén bezoek aan 
kinderopvangpartners 

Geen bezoek 
toegestaan  
Ook niet buiten 
het gebouw 

Bezoek externen Geen beperking Maximaal 6 
personen 
Handen 
ontsmetten en 
registratie 
invullen. 
 

Maximaal 3 personen 
tegelijkertijd 
Handen ontsmetten 
en registratie 
invullen. 
Met mondkapje 
(Niet tijdens 
contactmoment 
kinderen) 
Géén bezoek aan 
kinderopvangpartners 
 

Maximaal 3 personen 
tegelijkertijd 
Handen ontsmetten 
en registratie 
invullen. 
Met mondkapje 
(Niet tijdens 
contactmoment 
kinderen) 
Maximaal 1 bezoek 
per dag 
Géén bezoek aan 
kinderopvangpartners 

Geen bezoek 
toegestaan  
Ook niet buiten 
het gebouw 

Personeel 
 

Geen beperking Alle 
contactmomenten 
(ook pauzeren)  
Op 1,5 meter 
afstand 
 

Zoveel mogelijk thuis 
werken en online 
meetings 
Alle 
contactmomenten 
(ook pauzeren) 
maximaal 3 personen 
op 1,5 meter 
 

Zoveel mogelijk thuis 
werken en online 
meetings 
Alle 
contactmomenten 
(ook pauzeren) 
maximaal 3 personen 
op 1,5 meter  

Zoveel mogelijk 
thuis werken en 
online meetings 
Met mondkapje 
bewegen door het 
gebouw 
Gezamenlijk 
pauzeren niet 
toegestaan 

Samenkomsten 
personeel en 
externen 
(studiedagen) 

Geen beperking Met vaste 
zitplaatsen 
Maximaal 60 
binnen 
Maximaal 80 
buiten 

Met vaste zitplaatsen 
Maximaal 30 binnen 
Maximaal 40 buiten 
Externen met 
mondkapje 

Met vaste zitplaatsen 
Maximaal 30 binnen 
Externen met 
mondkapje 

Geen 
bijeenkomsten 
Met mondkapje 
bewegen door het 
gebouw 
 

      
 

Houd je altijd aan de basisregels: 

   


