Coronavirus COVID-19 (/nl/)

Wat zijn de huidige maatregelen?
Om het coronavirus te stoppen zijn er verschillende regels. Deze regels zijn belangrijk voor de
gezondheid van iedereen. Zo word jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Dankjewel om
ze te volgen. Samen stoppen we het coronavirus.
Let op: afhankelijk van het lokaal alarmniveau kunnen er extra maatregelen worden
genomen op lokaal niveau: raadpleeg de website van uw stad of gemeente. Hoe wordt dit
alarmniveau bepaald? Meer informatie vindt u hier (https://www.info-coronavirus.be/nl/
controletoren/).
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#002

Welke ondernemingen zijn open?
De ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten
zijn gesloten voor het publiek, maar kunnen hun activiteiten voortzetten via
levering of via een systeem op afspraak om vooraf bestelde goederen in open
lucht en aan de buitenzijde van de winkel, op te halen.
De onderstaande minimale regels zijn van toepassing:
1. de uitbater of organisator informeert de bezoekers en personeelsleden tijdig
over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden
een passende opleiding;
2. een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
3. mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds
sterk aanbevolen in de inrichting en worden er gebruikt indien de regels van
de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de
uitgeoefende activiteit;

4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden
vermeden;
5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne
ter beschikking van het personeel en de bezoekers;
6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de
inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting.
Onderstaande handelszaken of delen van handelszaken mogen geopend blijven
voor het publiek voor zover ze in hoofdzaak essentiële goederen aanbieden, en
dit enkel voor het aanbieden van deze goederen:
voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels (maar ook de slagerijen,
kaaswinkels, chocolatiers, wijnhandelaars en kruideniers,…);
winkels voor verzorgings- en hygiëneproducten (bijvoorbeeld drogisten);
dierenvoedingswinkels;
apotheken;
kranten- en boekenwinkels;
tank- en laadstations en de leveranciers van brandstoffen;
telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen;
winkels voor medische hulpmiddelen (bijvoorbeeld de bandagisten);
doe-het-zelfzaken, zowel met deze met een algemeen als deze met een
gespecialiseerd assortiment;
tuincentra en boomkwekerijen;
bloemen- en plantenwinkels;
groothandels bestemd voor professionelen, maar enkel ten gunste van deze
laatsten;
gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen verkopen;
gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens, handwerken en
fournituren verkopen;
winkels voor schrijf- en papierwaren.
Deze ondernemingen en verenigingen kunnen slechts geopend zijn voor het
aanbieden van essentiële goederen om een geharmoniseerd speelveld ten
opzichte van gespecialiseerde ondernemingen die moeten sluiten na te streven.
De essentiële goederen betreffen het klassieke hoofdaanbod van bovenstaande
winkels. Meubels, tuinmeubels, barbecuetoestellen, groot keukengerei, mobiele
verwarmingstoestellen, decoratieartikelen (met uitsluiting van kaarsen),
multimedia, elektro, speelgoed, kleding, schoeisel, telecomaccessoires, juwelen,
lederwaren, sportartikelen, en dergelijke vallen niet onder essentiële goederen.
De niet-essentiële goederen moeten in de geopende inrichtingen ontoegankelijk
worden gemaakt voor het publiek of worden afgeschermd. Deze goederen
kunnen enkel na bestelling worden geleverd of opgehaald aan de buitenzijde van
de winkel.
Doe-het-zelf-zaken mogen enkel materialen (inclusief gereedschap) verkopen
om werken uit te voeren in huis of in de tuin. Gespecialiseerde winkels zoals
verfwinkels en tegelwinkels mogen openblijven. Badkamerwinkels,

keukenwinkels, etc. moeten hun winkel en toonzaal sluiten maar kunnen verder
werken via afhaal en levering.
Er wordt individueel gewinkeld of met maximum één andere persoon van
hetzelfde huishouden of waarmee men een duurzaam nauw contact onderhoudt.
Een volwassene kan de minderjarigen van hetzelfde huishouden of de personen
die nood hebben aan begeleiding, vergezellen.
De handelszaken die openblijven volgen de regels van het sectorprotocol en de
van toepassing zijnde gids die op de website van de bevoegde overheidsdienst
gepubliceerd is. Bij gebrek aan protocol of van toepassing zijnde gids volgen zij
de twaalf algemene regels van het ministerieel besluit, die hierboven opgesomd
werden.
Als onderneming volgen zij de bepalingen zoals voorzien in de “generieke gids
om de verspreiding van COVID-19 op de werkplaats tegen te gaan”. Werkgevers
informeren de werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en
verschaffen een passende opleiding. Voor winkelcentra gelden enkele specifieke
aanvullende modaliteiten:
Er wordt 1 klant per 10m² toegelaten;
Er worden middelen om noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking
gesteld aan de in-en uitgang;
De afstand voor het behoud van 1,5 m wordt aangegeven aan de hand van
markeringen op de grond en/of signalisaties;
De bezoekers verplaatsen zich alleen of met maximum één andere persoon,
met uitzondering van volwassenen die minderjarigen van hetzelfde huishouden
of personen die nood hebben aan begeleiding mogen vergezellen. De regels
voorzien voor de winkels zijn uiteraard ook van toepassing voor winkels
gelegen in een winkelcentrum.

Wie moet een mondmasker dragen in winkels?
Iedereen vanaf 13 jaar (klanten, personeel,…) is verplicht om een
mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in winkelstraten, winkels
en winkelcentra en op elke private- of publieke druk bezochte plaats. Indien
dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm
gedragen worden. De burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het bepalen
van de winkelstraten en de private en publieke druk bezochte plaatsen in hun
gemeente. Deze plaatsen worden afgebakend met een aanplakking die de
tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
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