Noodverordening? Dit staat erin.
Sinds 10 augustus 2020 is in Midden en West-Brabant een nieuwe Noodverordening van kracht. De wetstekst
van die noodverordening is natuurlijk leidend, maar wat betekent de noodverordening in gewone taal? We
lichten de belangrijkste zaken toe.
Afstand houden
• Houd steeds minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
Er zijn uitzonderingen:
• Mensen uit hetzelfde huishouden.
• Volwassenen naar kinderen tot en met 12 jaar
• Jongeren tot 18 jaar onderling
• Iemand die een ander met een handicap helpt (bijvoorbeeld duwen van een rolstoel)
• Als noodzakelijke werkzaamheden niet op 1,5 meter van elkaar kunnen worden gedaan
• Op een buitenterras als er tussen de tafels kuchschermen staan
• Als je sport, aan theater doet of een dans opvoert en het is daarbij noodzakelijk dat je je niet aan de 1,5
meter houdt
• In het openbaar vervoer, bedrijfsmatig vervoer of in de eigen auto als dat vervoer nodig is om van de ene
naar de andere locatie te gaan.
Samenkomsten
• Als je op een andere plaats dan in je woning en/of in de tuin bij je woning een samenkomst organiseert,
moet je maatregelen nemen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan.
Denk dan aan:
Voorkomen dat mensen door elkaar lopen
1,5 meter afstand houden en
Zorgen dat iedereen kan zitten en blijft zitten
Als je zo’n samenkomst binnen organiseert
moet iedereen een zitplaats krijgen
en als er meer dan 100 mensen komen, dan
moeten zij reserveren en
moet je een gezondheidscheck doen.
Als je zo’n samenkomst in de buitenlucht organiseert en er komen meer dan 250 mensen, dan
moeten zij reserveren en
moet je een gezondheidscheck doen.
iedereen moet dan een zitplaats krijgen.
Voor cafés en restaurants gelden aangepaste regels
- de regels gelden voor binnen en buiten, het aantal bezoekers maakt niet uit
- bezoekers van een café of restaurant moeten reserveren
- bezoekers krijgen een zitplaats aan een tafel of aan de bar
- bezoekers krijgen vragen over hun gezondheid. Bijvoorbeeld of ze koorts hebben of verkouden zijn
- bezoekers moeten de volgende gegevens achterlaten: naam, datum en tijd van aankomst in het café
of restaurant, e-mailadres, telefoonnummer en toestemming om deze informatie te delen met de GGD.
Als je blijkt dat je gelijktijdig met iemand die besmet is in het café bent geweest, zal de GGD contact met
je opnemen.
Er zijn uitzonderingen op de verplichting om te reserveren, zitplaatsen aan te wijzen en de gezondheidscheck:
- In winkels, op markten, in musea, dierentuinen, pretparken, kermissen en dergelijke
- Bijeenkomsten die nodig zijn voor de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven waarbij niet meer dan
100 mensen aanwezig zijn.
- Betogingen, samenkomsten en vergaderingen die door mogen gaan omdat ze toestemming hebben
op grond van de Wet openbare manifestaties.
Introductiebijeenkomsten studenten
Er mogen alleen online introductiebijeenkomsten voor studenten van het mbo, hbo en de universiteit
georganiseerd worden.

Is het toch nodig om informatie te geven aan een groep eerstejaars studenten, dan is een fysieke
samenkomst mogelijk als:
-

de onderwijsinstelling of de veiligheidsregio akkoord heeft gegeven op de bijeenkomst en;
het gaat om een kleine groep studenten en;
de bijeenkomst gericht is op studie of sport en;
er geen alcohol geschonken wordt en;
de bijeenkomst plaatsvindt tussen 06.00 uur en 22.00 uur.

Zingen of schreeuwen
• Je mag met een groep niet zingen of schreeuwen bijvoorbeeld in het stadion of bij een concert.
o Zangers, zangkoren en zanggroepen mogen wel samen zingen
o Zingen als belijdenis van je geloof mag wel
Het dragen van een mondkapje verplichten op drukke plekken
De voorzitter van de Veiligheidsregio kan gebieden of concrete locaties aanwijzen waar personen van 13 jaar
en ouder verplicht zijn een niet-medisch mondkapje te dragen.
Denk hier aan winkelgebieden, winkelcentra, marktterreinen of andere gebieden of locaties waar veel
personen tegelijkertijd aanwezig zijn. Van het verbod zijn besloten plaatsen uitgezonderd.
Voor de in het gebied gelegen woningen of kantoorpanden die niet voor iedereen toegankelijk zijn, geldt het
verbod niet. Voor de, voor publiek toegankelijke, plaatsen als winkels geldt het verbod wel. Om het verbod op
het niet dragen van een niet-medisch mondkapje nader te preciseren kan de voorzitter van de Veiligheidsregio
de aanwijzing beperken tot bepaalde tijdvakken en kan de voorzitter categorieën van inrichtingen van het
verbod uitzonderen.
De plicht om een mondkapje te dragen is altijd aanvullend op de regel dat 1,5m afstand gehouden moet
worden. 1,5m afstand houden blijft altijd de regel.
Op het dragen van een mondkapje wordt gehandhaafd. Uitzondering daarop zijn personen die om medische
redenen geen mondkapje kunnen dragen. Zij moeten hiervan bewijs kunnen laten zien.
Openbaar vervoer
• In het openbaar vervoer houd je zoveel mogelijk de 1,5 meter aan
• Iedereen van 13 jaar en ouder draagt een mondkapje.
Vliegveld
• Op het vliegveld houd je zoveel mogelijk de 1,5 meter aan
o
Is dat niet mogelijk, dan draagt iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje
Recreatieve reizen met een touringcar, boot of ander voertuig
• Reis je met een bus of boot, met een recreatieve toertocht of (mini)cruise, dan
- Wordt je gezondheid gecheckt
- Moet je reserveren en
- Houd je minimaal 1,5 meter afstand
(Ouderen)zorginstellingen
• Je mag niet binnen in een (ouderen)zorginstelling om mensen te bezoeken als er daar een coronabesmetting is.
Er zijn uitzonderingen:
Rond het overlijden van een bewoner
Voor vaste vrijwilligers
Onderwijs
• Onderwijs is tot het aankomende schooljaar niet toegestaan op het mbo, het hbo en het wo.

