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Stand van
zaken
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Zuid-Limburg
(GRIP 4)
Voor actuele cijfers kunt u terecht op de
website van het RIVM
(https://www.rivm.nl/).

Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
Voor actuele cijfers kunt u terecht op de website van het Robert Koch
Institut (https://www.rki.de), de Kreis Heinsberg (https://www.kreisheinsberg.de) de Stadt Aachen (http://www.aachen.de) en de
Städteregion Aachen (https://www.staedteregion-aachen.de)

Provincie Limburg en Luik in België (Federale
fase)
Voor actuele cijfers kunt u terecht op de
website van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
(https://www.health.belgium.be)

Maatregelen voor heel Nederland t/m 1 juni:
- alle bijeenkomsten, ongeacht hun omvang,
zijn verboden (begrafenissen en kerkelijke
bruiloften geldt uitgezonderd);

In Duitsland zijn samenscholingen van 3 of meer personen verboden.

Maatregelen voor Nederland t/m 6 april:
- Sluiting scholen (basis-, voortgezet en
MBO) en kinderdagverblijven.
- De centrale examens voor middelbare
scholieren gaan niet door. Schoolexamens
gaan wel door (waar mogelijk op afstand).
- Voor kinderen van ouders in cruciale
beroepsgroepen wordt opvang geregeld;
- HBO en Universiteiten: wordt aangeraden
colleges online aan te bieden.

Maatregelen voor NRW t/m 19 april:
- Scholen en kinderdagverblijven sluiten;
- Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen wordt opvang
geregeld (verklaring van de werkgever noodzakelijk); in Kreis
Heinsberg wordt dit beperkt tot enkel kinderen van zorgpersoneel.

Maatregelen voor België geldig
14-03-2020 t/m 05-04-2020:
- Recreatieve activiteiten, ongeacht hun
omvang en of ze openbaar of privé zijn,
worden geannuleerd (uitzondering hierop
zijn activiteiten in intieme of familiaire kring
en begrafenisceremonies).
- Samenscholingen, buiten het gezin, zijn
verboden;
Maatregelen voor België geldig
14-03-2020 t/m 05-04-2020:
- Sluiting scholen en waar mogelijk wordt
kinderopvang georganiseerd;
- Hogescholen en universiteiten: enkel via
afstandsonderwijs;
- crèches blijven open;

Stadt en Städteregion Aachen:
- Schoolreizen naar risicogebieden gaan niet door.

De Stadt Aachen en de StädteRegion Aachen voeren een gezamenlijk beleid ten aanzien van COVID-19
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Bedrijven

Openbaar vervoer en vliegverkeer

-

-

-

-

Zuid-Limburg
(GRIP 4)
Voor het treinverkeer geldt een speciale
basisdienstregeling (vanaf ieder station in
alle richtingen twee treinen per uur);
Kaartverkoop is in de bus niet meer
mogelijk en bussen rijden volgens een
aangepaste dienstregeling;
Het openbaar vervoer is verplicht
maatregelen te nemen zodat mensen
voldoende (1,5m) afstand houden;
Advies: reis alleen indien strikt noodzakelijk

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

Provincie Limburg en Luik in België (Federale
fase)
- Het openbaar vervoer functioneert normaal
(social distancing moet echter gegarandeerd
worden, 1,5 meter afstand);
- Advies: beperken tot noodzakelijke
verplaatsingen.
- Personen die aankomen op een Belgische
luchthaven dienen 2 weken in
thuisquarantaine te verblijven (geldt ook
voor personeel vitale sectoren);
- Na aankomst op een Belgische luchthaven is
de transit voor Nederlandse en Duitse
burgers die naar huis terugkeren in beginsel
toegestaan;
- Personen mogen België inreizen om via de
luchthaven naar het land van herkomst te
vliegen (dit dient met een reisbescheiden
aangetoond te worden);
- Brussel Charleroi sluit (24-03-20 23.59 uur).
Volgens de Duitse Arbowetgeving is de werkgever in principe verplicht
Maatregelen voor België geldig 14-03-2020
om de risico's voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers op t/m 05-04-2020:
het werk te beoordelen en daaruit te nemen maatregelen af te leiden
- Handelszaken en recreatieve activiteiten
(hygiëne, voldoende afstand etc.)
worden geannuleerd, ongeacht hun omvang
en of ze openbaar of privé zijn;
Niet essentiële bedrijven richten voor iedere
werknemer telewerken in. Indien dit niet
mogelijk is, dienen social distancing
maatregelen (1,5 meter afstand) nageleefd te
worden. Lijst essentiële bedrijven: bijlage 1.
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Winkels

Horeca
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Zuid-Limburg
Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
(GRIP 4)
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
Maatregelen voor Nederland t/m 6 april:
Gehele Bondsrepubliek vanaf 16-3 gesloten:
- Eet- en drinkgelegenheden sluiten vanaf 15 - Bars, clubs, disco's, cafés, e.d.;
maart 18.00 uur;
- Restaurants sluiten. Bezorging en drive-in is toegestaan (vanaf 22-032020);

Maatregelen in Nederland t/m 6 april:
- Winkels zijn verplicht om maatregelen te
nemen zodat mensen voldoende (1,5 m)
afstand houden;
- Kappers, schoonheidsspecialisten en
andere bedrijven in zogenoemde
contactberoepen op het gebied van
uiterlijke verzorging sluiten;
- Markten mogen open blijven mits
voldoende afstand wordt gewaarborgd.

Vanuit de gemeente Selfkant (Kreis Heinsberg) worden Coronapartys in
restaurants gemeld.
In de Bondsrepubliek Duitsland zijn de volgende bedrijven vanaf
16.03.20 gesloten:
- alle andere detailhandelszaken die niet in onderstaande lijst worden
genoemd, met name outletcentra.
- Persoonlijke verzorgingsdiensten zoals kappers, schoonheidssalons,
massagesalons, tatoeagesalons en soortgelijke instellingen worden
gesloten.
Uitgesloten van deze maatregel zijn: Supermarkten, weekmarkten,
afhaal- en bezorgdiensten, drankenmarkten, apotheken, drogisterijen,
tankstations, (spaar)banken, postkantoren, stomerijen, wasserijen,
krantenverkoop, doe-het-zelfzaken, tuincentra, dierenwinkels en
groothandels.
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Provincie Limburg en Luik in België (Federale
fase)
Maatregelen voor België geldig 14-03-2020
t/m 05-04-2020:
- Eet en drinkgelegenheden, cafés, bars en
disco’s enz. sluiten en halen terrasmeubilair
binnen;
- Hotels blijven open, m.u.v. het restaurant;
- Thuisbezorging en drive-in zijn toegestaan;
Maatregelen voor België geldig 14-03-2020
t/m 05-04-2020:
- Niet essentiële winkels sluiten, dit betreft
alle winkels m.u.v. supermarkten, apotheek,
dierenwinkels, krantenwinkels, tankstations,
leveranciers van brandstoffen;
- Supermarkten (max. 1 klant per 10m2
gedurende 30 minuten) en apotheken
(actief wachtrijbeheer) blijven open, ook in
het weekend (sluitingstijd 22.00 uur);
- Solden of kortingsacties zijn verboden;
- Nachtwinkels sluiten om 22.00 uur;
- Openbare markten sluiten, enkel essentiële
voedselkramen zijn toegestaan;

Kerken en
geloofsgemeenschappen

Sportfaciliteiten,
sauna’s, sexclubs

Recreatieve sector
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Zuid-Limburg
(GRIP 4)
Maatregelen voor Nederland t/m 6 april:
- Sluiting musea en theaters;
- Sluiting casino’s;
- Op vakantieparken en soortgelijke locaties
worden maatregelen genomen zodat
mensen 1,5 meter afstand houden. Indien
dit niet mogelijk is mag de gemeente deze
locaties sluiten.

Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
Gehele Bondsrepubliek vanaf 16-3 gesloten:
- Theaters, opera's, concertzalen, musea, e.d.;
- Beurzen, tentoonstellingen, bioscopen, pretparken en dierenparken
en aanbieders van vrijetijdsactiviteiten (binnen en buiten), speciale
markten, casino's, wedkantoren, e.d.;

Provincie Limburg en Luik in België (Federale
fase)
Maatregelen voor België geldig 14-03-2020
t/m 05-04-2020:
- Pretparken, dierenparken, bioscopen,
musea, theaters, discotheken, e.d. sluiten;

Maatregelen voor Nederland t/m 6 april:
- Sportfaciliteiten, sauna’s, sexclubs en
coffeeshops sluiten vanaf 15 maart 18.00.

Gehele Bondsrepubliek vanaf 16-3 gesloten:
- Bordelen e.d.;
- Sportfaciliteiten en speeltuinen;

Maatregelen voor België geldig 14-03-2020
t/m 05-04-2020:
- Sporthallen, zwembaden en fitnesstudio’s
blijven gesloten;

Gehele Bondsrepubliek vanaf 16-3:
Bijeenkomsten in kerken, moskeeën, synagogen en bijeenkomsten van
andere geloofsgemeenschappen zijn verboden.
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Ziekenhuizen & zorginstellingen

Kwetsbare groepen

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (27-03-2020 – 08:00 uur)
Zuid-Limburg
(GRIP 4)
Mensen van 70 jaar en ouder of mensen met
onderliggend lijden:
- Personen met hart-, long- of
nieraandoeningen;
- Diabetici;
- Personen met een verzwakt
immuunsysteem;
- Hiv-infectie.

Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
Mensen van 50-60 jaar of ouder of personen met onderliggend lijden:
- Personen met hart-, lever-, long- of nieraandoeningen;
- Diabetici;
- Personen met een verzwakt immuunsysteem;
- Kankerpatiënten;

Provincie Limburg en Luik in België (Federale
fase)
Personen van 65 jaar of ouder of mensen met
onderliggend lijden:
- Personen met hart-, long- of
nieraandoeningen;
- Diabetici;
- Personen met een verzwakt
immuunsysteem;
- Kinderen < 6 maanden;
- Zwangere vrouwen.

Advies: vermijd bezoek aan kwetsbare
personen.

Advies: Bezoek aan kwetsbare groepen wordt in het algemeen
afgeraden.

Maatregelen ziekenhuizen Zuid-Limburg:
- Ziekenhuizen en zorgcentra Zuyderland:
geen bezoekers toegestaan;
- MUMC+ (Maastricht): maximaal één
persoon per patiënt;

In ziekenhuizen en zorginstellingen geldt een algemeen
bezoekersverbod;

Advies: vermijd bezoek aan bejaardenhuizen
en kwetsbare groepen wordt aangeraden
evenementen ter vermijden.
Nationale richtlijn: Alle bezoek verboden
m.u.v.:
- Één of beide ouders van pasgeborenen,
kinderen < 18 jaar;
- Onmiddellijke naasten van personen in
kritieke toestand of in eindelevensfase;
- Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of
onderzoeken door max. 1 persoon (boven
de 18 jaar).

Bezoek aan verpleeghuizen en kleinschalige
woonvormen in de ouderenzorg is verboden
(m.u.v. bewoners die op sterven liggen).
Op 24-03-2020 is het Coronacentrum
Urmond geopend. Dit centrum is bedoeld
voor mensen die ontslagen worden uit het
ziekenhuis, maar nog niet naar huis kunnen
en voor patiënten die nu thuiszorg krijgen,
maar waarvan de zorg thuis te zwaar wordt.
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Burgers

Contactonderzoek,
isolatie en
quarantaine
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Zuid-Limburg
(GRIP 4)
De GGD voert contactonderzoek uit.
Maatregelen:
- Bevestigde patiënten in (thuis) isolatie (tot
24 uur nadat klachten zijn verdwenen);
- Verdachte patiënten in (thuis) quarantaine;
- Contacten van bevestigde patiënten tot 14
dagen na het laatste contact met de
patiënt onder controle.
Algemeen handelingsperspectief:
- Was uw handen regelmatig
- Hoest en nies in de binnenkant van de
elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
- Geen handen schudden
- Social distancing (1,5m afstand)

Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
De volgende maatregelen worden genomen:
- Bevestigde patiënten in (thuis)isolatie;
- Contacten van bevestigde patiënten (min. 15 minuten direct
contact) 14 dagen in (thuis)quarantaine en hebben dagelijks contact
met het Gesundheitsamt.

Provincie Limburg en Luik in België (Federale
fase)
De gezondheidsinspectie informeert contacten
van bevestigde patiënten.

Risicogroepen wordt aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven,
overige burgers mogen gaan werken en boodschappen doen maar
blijven verder ook zoveel mogelijk thuis.

Burgers verlaten de woning enkel om
noodzakelijke redenen zoals medische zorg,
kopen van voedsel of het bieden van
mantelzorg. Fysieke activiteit in de buitenlucht
is aangeraden, maar alleen met de naaste
gezinsleden en met inachtneming van social
distancing maatregelen.

Algemeen handelingsperspectief:
Was uw handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Social distancing (1,5m afstand)

-

Verder wordt burgers het volgende
geadviseerd:
- Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar
Verder wordt burgers het volgende geadviseerd:
buiten voor werk, boodschappen, of om
- Reis niet onnodig naar het buitenland
voor anderen te zorgen;
- Ook thuis, maximaal 3 personen op bezoek Berlijn heeft geld beschikbaar gesteld voor :
en hou afstand tot elkaar;
- Gezinnen : meer kinderbijslag en doorbetaling loon
- Thuis blijven bij hoesten, keelpijn of koorts;
- Huurders : verbod opzeggen huurcontract bij huurachterstand
- Bij koorts dient het hele huishouden thuis
agv corona
te blijven (mensen in cruciale beroepen zijn
- Bedrijfsleven : flexibele arbeidstijdverkorting en kasproblemen;
hiervan uitgezonderd);
- MKB en ZZP ‘ers : financiële hulp;
- Reis niet onnodig naar het buitenland.
- Burgers : hulp bij knelpunten van financiële aard;
Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen
waar, bij samenscholingen van 3 of meer
personen (bijv. park, strand of specifieke
wijken) wordt gehandhaafd bij onvoldoende
afstand houden (1,5 meter).

In Duitsland zijn samenscholingen van 3 of meer personen verboden.
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Verder blijft het algemeen
handelingsperspectief van kracht:
- Was uw handen regelmatig
- Hoest en nies in de binnenkant van de
elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes
- Geen handen schudden, kussen, knuffelen
- Contact tussen ouderen en kinderen is af te
raden
- Vermijd contact met zieken
Onnodige reizen naar het buitenland zijn
verboden t/m 5 april 2020 (maximale
quarantaine).
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Grenscontroles en inreisverboden

Zuid-Limburg
Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
Provincie Limburg en Luik in België (Federale
(GRIP 4)
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
fase)
Het door de Europese Commissie voorgestelde inreisverbod geldt voor alle personen uit landen die geen lid zijn van de EU, de EFTA of Groot-Brittannië. Duitsland heeft
besloten dit inreisverbod per direct te implementeren.

Vanaf 16-03-2020 08.00 uur grenscontrole aan de Duitse grens met
Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Denemarken. Iedereen
zonder legitieme reden voor zijn/haar reis wordt niet doorgelaten. Het
verkeer van grenspendelaars en het transport van goederen is nog wel
mogelijk.

- Schaarste van reagentia
- Schaarste persoonlijke

Schaarste middelen

beschermingsmiddelen
- Inrichting extra IC-bedden Zuyderland

ziekenhuizen
- Het MUMC+ in Maastricht heeft op de

parkeerplaats een tent t.b.v. de triage van
patiënten opgebouwd.

- Schaarste persoonlijke beschermingsmiddelen en bloedproducten
(Stadt Aachen en Städteregion Aachen)
- De IC-capaciteit wordt in de komende weken verdubbeld en er wordt
extra personeel aangenomen en geschoold in Kreis Heinsberg, de
Stadt Aachen, de Städteregion Aachen en Kreis Düren. Verder wordt
een platform ingericht om patiënten efficiënt te verdelen over de
beschikbare ziekenhuizen in deze regio’s.
- Kreis Heinsberg inventariseert (gepensioneerd) medisch personeel dat
bereid is mee te helpen in de zorg.
- Het UKAachen heeft een tent opgezet t.b.v. triage.
- Berlijn heeft geld beschikbaar gesteld voor:
Ziekenhuizen : meer IC bedden en materiaal.
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Vanaf 20-03-2020 voert de Belgisch Limburgse
politie grenscontroles uit aan de grens met
Nederlands Limburg. Enkel essentieel
(beroeps)verkeer wordt doorgelaten. Hiertoe
behoren ook personen werkzaam in de vitale
sector. Dit dient aangetoond te worden
middels een vignet (met stempel van de
werkgever) en een werkgeversverklaring (zie
bijlage 1 voor de lijst met vitale beroepen).

- Problemen met bevoorrading reagentia
- Schaarste persoonlijke
beschermingsmiddelen

Zuid-Limburg
Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
(GRIP 4)
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
CdK Bovens van Limburg en Minister Hothoff-Pförtner NRW hebben gesproken over grensoverschrijdende
samenwerking op het gebied van Corona. De volgende vier onderwerpen zijn besproken:
- Er wordt momenteel niet gesproken over het sluiten van de grens tussen Limburg en NRW;
- Informatie-uitwisseling m.b.t. IC-bedden en beademingsplekken, met als doel het vergoten van IC-capaciteiten door
grensoverschrijdende samenwerking;
- Er is een task force opgericht op ministerieel niveau tussen NRW, Nederland en België om de grensproblematieken te
bespreken en op te lossen;
- Het ter beschikking stellen van een noodgevallencontact, die 24 uur bereikbaar is;
- Duitse Landräte aan de NL-grens hebben een brief naar Merkel gestuurd met het verzoek om uniform beleid NL-D
i.v.m. last van het soepele Nederlandse beleid.
Op 25-03-2020 heeft de Bundestag ingestemd met wetgeving waardoor
meer bevoegdheden aan het Gesundheitsministerium in Berlijn worden
gegeven. Een voorbeeld hiervan is de beslaglegging op medicijnen en
beschermde kleding.

Provincie Limburg en Luik in België (Federale
fase)

Dringende medische hulp en passage van
hulpdiensten grensoverschrijdend wordt
maximaal gefaciliteerd. Personen die al in een
levensnoodzakelijk behandelingstraject zitten
kunnen deze voortzetten. Ook niet COVID19
gerelateerde acute zorg blijft mogelijk. De
bevestigingsmail van opname wordt
meegegeven met de chauffeur.

Spoedeisende medische
hulpverlening

Algemeen

Samenwerking
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Dit overzicht wordt regelmatig geüpdatet en de volgende bronnen zijn daartoe geraadpleegd:














https://ec.europa.eu
https://www.ecdc.europa.eu
https://www.who.int
https://www.rivm.nl
https://www.vrzl.nl
https://www.ggdzl.nl
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https://www.land.nrw/corona
https://rki.de
https://www.kreis-heinsberg.de
https://www.staedteregion-aachen.de
http://www.aachen.de
https://www.health.belgium.be
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https://www.bundesregierung.de
https://www.auswaertiges-amt.de
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https://www.info-coronavirus.be
https://www.crisis-limburg.be

