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Maatregelen 29 oktober
De regering heeft regels om het coronavirus te stoppen. Volg de regels. Zo word jij
niet ziek of kan je niemand ziek maken. De politie kan je controleren.
Let op: Sommige steden en gemeenten hebben strengere regels. Bijvoorbeeld in
steden waar niet genoeg mensen een vaccin kregen, zoals in Brussel. Check de
website van de stad of gemeente.

Tips voor een veilige herfst en winter
•
•
•
•
•

Laat je best vaccineren. Als meer mensen zijn gevaccineerd, dan is het veiliger
voor ons allemaal.
Ben je ziek? Blijf thuis en laat je testen.
Had je contact met iemand die corona heeft? Kom je terug uit het buitenland?
Respecteer de regels rond quarantaine en isolatie.
Verlucht goed: zet de ramen open.
Let op bij kwetsbare personen. Bijvoorbeeld: mensen ouder dan 65 jaar, mensen
met problemen met hart, longen of nieren en mensen die gevoelig zijn voor
infecties

Covid Safe Ticket (CST)
•

•

•

Vanaf 1 november heb je op sommige plaatsen een Covid Safe Ticket nodig,
bijvoorbeeld
o Op café of restaurant
o In fitnesscentra
o In discotheken of op grote evenementen.
Het Covid Safe Ticket laat zien dat je
o je bent minstens 14 dagen volledig gevaccineerd.
o of je had een negatieve coronatest (maximum 72 uur oud).
o of je hebt recent corona gehad (niet langer dan 180 dagen geleden)
Je vindt je Covid Safe Ticket op www.covidsafe.be of via de app CovidSafeBE.

Mondmaskers
•

Ben je ouder dan 12 jaar? Dan is een mondmasker verplicht in openbare
plaatsen. Bijvoorbeeld:
o In de winkel
o Op het openbaar vervoer
o In een zorginstelling; bijvoorbeeld ziekenhuis of woonzorgcentrum
o In een theaterzaal, concertzaal, sportcentrum, …
o In de bibliotheek
o Tijdens een eredienst
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Werk
•
•
•

Werk best thuis.
Ga je naar je werk? Volg de regels van je werk.
Heb je vragen? Je krijgt informatie van je baas.

Winkels
•
•
•
•
•

Winkels zijn open.
Er is markt.
De nachtwinkel is open.
Kappers en andere niet-medische contactberoepen zijn open. Bijvoorbeeld:
pedicure, schoonheidsspecialist.
Draag een mondmasker waar nodig.

Horeca
•
•

Cafés en restaurants zijn open.
Je moet een Covid Safe Ticket hebben. Je vindt je Covid Safe Ticket op
www.covidsafe.be of via de app CovidSafeBE.

Vrije tijd
•
•
•
•
•
•

Je mag thuis mensen uitnodigen.
Er zijn evenementen of voorstellingen. Bijvoorbeeld: theater, professionele
sportwedstrijden of concerten.
Georganiseerde activiteiten, zoals een club of vereniging, mogen doorgaan.
Erediensten mogen doorgaan.
Je mag overal sporten.
Discotheken en dancings zijn open.

Let op:
• Op sommige plaatsen moet je binnen een mondmasker dragen. Bijvoorbeeld: in
een bibliotheek, theaterzaal, concertzaal, sportcentrum, …
• Op sommige plaatsen moet je een Covid Safe Ticket hebben. Bijvoorbeeld: bij
grote evenementen, in de discotheek en in de fitness.
o Je vindt je Covid Safe Ticket op www.covidsafe.be of via de app
CovidSafeBE.
o Moet je een Covid Safe Ticket laten zien? Dan is een mondmasker
dragen niet meer verplicht.

Crèches en scholen
•
•

De crèches zijn open.
Kinderen kunnen naar school. Je school geeft je meer info.
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Naar het buitenland
•
•

•

Je reist beter niet buiten de Europese Unie.
Ga je naar het buitenland ? Er zijn 3 kleurcodes.
o Rood: regio of land waar je een hoog risico op corona hebt. Je reist
hier beter niet naartoe.
o Oranje: regio of land waar je een middelmatig risico op corona hebt. Je
reist hier beter niet naartoe.
o Groen: regio of land waar je een laag risico op corona hebt. Je kan hier
wel naartoe reizen.
o Kijk op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodesper-land/
Kijk na welke regels er zijn in het land waar je naartoe gaat op
diplomatie.belgium.be

Als je terugkeert uit het buitenland
•

Was je langer dan 48 uur in het buitenland ?
o Vul het formulier in op https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-healthpassenger-locator-form voor je terugkomt naar België.
o Kom je uit een groene of oranje zone? Je moet je niet laten testen en niet
in quarantaine.
o Kom je uit een rode zone in de Europese Unie?
▪ Heb je een vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat ? Je moet niet
in quarantaine of je laten testen.
▪ Heb je geen vaccinatiecertificaat of herstelcertificaat ?
Laat je dan testen op dag 1 én op dag 7 nadat je thuiskomt van je
reis.
• Is één van je testen positief? Je moet 10 dagen verplicht in isolatie.
• Kinderen onder de 12 jaar moeten geen test doen.
• Kom je uit een rode zone buiten de Europese Unie?
o Heb je een vaccinatiecertificaat?
Laat je testen op dag 1 of 2 nadat je thuiskomt van je reis. Is je test
negatief ? Dan mag je uit quarantaine als je jouw resultaat hebt.
Laat je daarna nog eens testen op dag 7. Is één van je testen
positief? Je moet 10 dagen verplicht in isolatie. Kinderen onder de
12 jaar moeten geen test doen.
o Heb je geen vaccinatiecertificaat? Je moet 10 dagen verplicht in
quarantaine.
Laat je testen op dag 1 én op dag 7 nadat je thuiskomt van je reis.
Is je test op dag 7 negatief? Dan mag je uit quarantaine.
• Er zijn enkele landen waarvoor dit niet zo is. Je vindt deze lijst op
https://www.info-coronavirus.be/nl/kleurcodes-per-land/
• Kom je uit een zone met een heel hoog risico?
o Je vindt een lijst van deze zones op https://infocoronavirus.be/nl/hoog-risico-landen/
o Is dit een land buiten de Europese Unie?
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Je moet 10 dagen verplicht in quarantaine. Dit is zo voor
iedereen.
▪ Laat je testen op dag 1 en dag 7 nadat je terug in België
bent.
• Is dit een land binnen de Europese Unie of Schengenzone?
▪ Heb je geen vaccinatiecertificaat?
▪ Laat je dan testen op dag 1 nadat je thuiskomt.
Is je test negatief ? Dan mag je uit quarantaine. Laat je
daarna nog eens testen op dag 7.
• Is een test positief? Je moet 10 dagen verplicht in
isolatie.
Let op: je kan een boete krijgen van 250 euro als je dit niet doet.
▪

•

Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Iedereen moet ze
respecteren. Dankjewel om dit te doen. Samen stoppen we het coronavirus.

