
9 juli 2021

Coronaregels in de zomer
10 juli tot en met 13 augustus 2021

Deze regels gelden van 10 juli tot en met 13 augustus 2021

Basisregels

Was je handen Houd afstand en  
geef elkaar de ruimte

Houd 1,5 meter afstand Geef elkaar de ruimte 

Klachten? Blijf thuis 
en laat je testen

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen

Werk maximaal de helft  
van de werktijd op kantoor

Werk minimaal de helft van de tijd thuis

Dagelijks leven Bezoek thuis
Houd de groep klein

Bezoek thuis mogelijk. Houd de groep klein

Vrienden en familie
Houd de groep klein

Bezoek aan en van vrienden en familie mogelijk. Houd de groep klein

Onderwijs

Onderwijs open

Sport

Sport mogelijk Winkels open

Winkels

Bezoek aan

Horeca van 
6.00 - 00.00 uur

Horeca is van 
6.00 uur tot 

00.00 uur open

Bibliotheek

Bibliotheek 
is open

Museum

Museum 
is open

Gebedshuis

Gebedshuis 
is open

Zwembad
Zwembad is open

Parken en natuur

Parken en natuur zijn open

Dierentuin  
en pretpark

Dierentuin en pretpark zijn open 

Bioscoop 
en theater

Bioscoop en theater zijn open 

Discotheek

Discotheek is gesloten 

Checkgesprek en 
registratie kan

Checkgesprek en registratie kan

Evenementen
Check of een corona-

toegangsbewijs nodig is Kermis

Kermis mogelijk

Bruiloft

Bruiloft mogelijk

Sportwedstrijden

Sportwedstrijden mogelijk 

Festival met  
vaste zitplaats

Festival met vaste zitplaats mogelijk

Reizen Vakantie? 
Check wijsopreis.nl

Gaat u op vakantie naar het buitenland? Check wijsopreis.nl Check of een coronatoegangsbewijs nodig is

Check of een corona-
toegangsbewijs nodig is

Mondkapje verplicht in 
OV en op luchthavens

Mondkapje verplicht in openbaar vervoer en op luchthavens

Bij thuiskomst: 
doe een (zelf)test

Bij thuiskomst: 
laat u testen of 
doe een zelftest

Coronatoegangsbewijs

Volledige vaccinatie
Negatieve test 
binnen 24 uur

Afgelopen 6 maanden 
corona gehad

Download de 
CoronaCheck-app

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle


