Beste ondernemer, instelling of vereniging,
Het kabinet heeft gisteren correcties aangekondigd op een aantal al bestaande maatregelen. De
onderstaande wijzigingen gaan in vanaf 16 maart. Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en
met 30 maart. Op 23 maart beoordeelt het kabinet welke maatregelen na 30 maart nodig zijn.
Detailhandel
Bij winkelen op afspraak geldt voor winkels dat er twee klanten per verdieping binnen mogen zijn. Of
één klant per 25 vierkante meter winkeloppervlak. Allemaal op 1,5 meter afstand van elkaar.
Maximaal mogen er 50 klanten tegelijk in de winkel zijn, als de winkel hiervoor groot genoeg is. Nog
steeds geldt de regel dat mensen minimaal vier uur van tevoren een afspraak maken en dat de
winkel werkt met tijdvakken van minimaal tien minuten.
Buitensport en zwemmen
Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen buiten met maximaal 4 mensen sporten. Dit mag op
sportaccommodaties en openbare plaatsen waar gesport kan worden. Voorwaarde is wel dat zij 1,5
meter afstand houden. Zwemles wordt weer mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun
A-, B- of C-diploma kunnen halen.
Avondklok
De avondklok wordt verlengd tot en met 31 maart 04.30 uur. De voorwaarden blijven hetzelfde.
Vooruitblik naar april
Vanaf 31 maart staan versoepelingen gepland. Zo mag de horeca dan onder bepaalde voorwaarden
de buitenterrassen weer openen en komt er meer ruimte voor het verder opengaan van winkels.
Deze versoepelingen kunnen alleen doorgaan als het aantal besmettingen stabiel blijft.
Meer informatie
Algemene informatie is te raadplegen op de website van de Rijksoverheid. De meest gestelde vragen
en antwoorden zijn te raadplegen op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
(onder Downloads).
Voor verdere uitwerking van de maatregelen verwijzen wij u ook naar het voor uw branche geldende
coronaprotocol. De protocollen worden continu aangepast naar de geldende maatregelen. U kunt uw
protocol opzoeken op de website Mijn Coronaprotocol.
Vragen?
Het kan voorkomen dat het niet duidelijk is welke maatregelen in uw situatie van toepassing zijn.
Neem dan contact op met de gemeente. Wij zoeken het dan zo snel mogelijk voor u uit. Wij zijn
bereikbaar via het telefoonnummer (013) 5310 610 of via e-mail ondernemersloket@goirle.nl

