Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (24-04-2020 – 09:00 uur)
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.kreis-heinsberg.de) de
Stadt Aachen (http://www.aachen.de) en de
Städteregion Aachen (https://www.staedteregionaachen.de)
Maatregelen voor Nederland t/m 28 Voor NRW geldt:
april:
- Examens en examenvoorbereidingen van
- Sluiting scholen (basis-, voortgezet
eindexamenklassen worden vanaf donderdag 23
en MBO) en kinderdagverblijven.
april 2020 weer opgestart;
In geheel Nederland geldt:
- Vanaf 4 mei 2020 starten ook klassen die volgend
t/m 19 mei 2020:
jaar examen doen en de laatste klas van de
- Basisscholen openen op 11 mei
basisschool weer;
(kinderen gaan 50% van de tijd
- Bij hogescholen mogen weer examens worden
naar school, de invulling hiervan
afgenomen en praktijkonderwijs gegeven worden
ligt bij de school);
(met inachtneming van hygiënemaatregelen);
- Dag-, gastouder- en
- Voor overige klassen blijven scholen gesloten;
buitenschoolse opvang openen op - Kinderdagverblijven blijven gesloten;
11 mei;
- Voor kinderen van ouders in cruciale
- Het voorgezet onderwijs treft
beroepsgroepen wordt opvang geregeld
voorbereidingen zodat kinderen
(verklaring van de werkgever noodzakelijk). De lijst
vanaf 2 juni weer (deels) naar
met cruciale beroepsgroepen is uitgebreid vanaf
school kunnen;
23-04-20 (zie Bijlage 3). in Kreis Heinsberg wordt
- De centrale examens voor
dit beperkt tot enkel kinderen van zorgpersoneel.
middelbare scholieren gaan niet
In de Kreis Heinsberg gelden vanaf 23-4-20
door. Schoolexamens gaan wel
dezelfde regels als in geheel NRW.
door (waar mogelijk op afstand).
- De minister van cultuur en wetenschap van NRW
- Voor kinderen van ouders in
ontwikkelt ieen veiligheidsconcept voor het
cruciale beroepsgroepen wordt
openen van de scholen.
opvang geregeld;
- HBO en Universiteiten: wordt
aangeraden colleges online aan te
bieden.

Scholen en kinderopvang

Stand van
zaken

Zuid-Limburg
(GRIP 4)
Voor actuele cijfers kunt u terecht
op de website van het RIVM
(https://www.rivm.nl/).
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De Stadt Aachen en de StädteRegion Aachen voeren een gezamenlijk beleid ten aanzien van COVID-19
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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)

Voor geheel België geldt:
t/m 03.05.2020:
- Sluiting scholen (kleuter/lager/middelbaar) en waar mogelijk
wordt kinderopvang georganiseerd;
- Hogescholen en universiteiten: enkel via afstandsonderwijs;
- crèches (0-3 jaar) blijven open;
- ééndaagse schooluitstappen zijn verboden;
- Meerdaagse schooluitstappen zijn t/m 30 juni verboden.

Winkels

Horeca

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (24-04-2020 – 09:00 uur)
Zuid-Limburg
(GRIP 4)
In geheel Nederland geldt:
t/m 19 mei 2020:
- Eet- en drinkgelegenheden blijven
gesloten;

Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
Voor de gehele Bondsrepubliek geldt:
- Bars, clubs, disco's, cafés, e.d. zijn gesloten;
- Restaurants szijn gesloten;
- Bezorging en drive-in is toegestaan.

In geheel Nederland geldt:
t/m 19 mei 2020:
Winkels en markten mogen open
blijven mits de afstand van minimaal
1,5 meter wordt gewaarborgd.

Voor de gehele Bondsrepubliek geldt:
Sluiting van alle detailhandelszaken en outletcentra
met uitzondering van:
supermarkten, weekmarkten, afhaal- en
bezorgdiensten, drankenmarkten, apotheken,
drogisterijen, tankstations, (spaar)banken,
postkantoren, stomerijen, wasserijen,
krantenverkoop, doe-het-zelfzaken, tuincentra,
dierenwinkels en groothandels.
Verplichting tot het dragen van een mondkapje in
het openbaar vervoer. Een stoffen mondkapje
volstaat. De reeds bestaande aanwijzingen van 1,5,
meter afstand houden, vaak handen wassen enz.
blijven noodzakelijk.
Voor NRW geldt:
Met ingang van 20 april 2020 mogen de volgende
winkels weer open: autodealers,
fietsverkooppunten, meubelwinkels,
babyspeciaalzaken, boekwinkels en overige winkels
met een verkoopoppervlakte van max. 800 m2 (met
inachtneming van hygiënemaatregelen, beperking
van het aantal bezoekers en voorkoming van
wachtrijen).
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Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)
Voor geheel België geldt:
t/m 03.05.2020:
- 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;
Voor geheel België geldt:
t/m 03.05.2020:
- Niet essentiële winkels sluiten;
- Uitzonderingen: supermarkten, apotheek, dierenwinkels,
krantenwinkels, tankstations, leveranciers van brandstoffen,
telecomwinkels (enkel in noodgevallen en max. 1 klant per
keer), winkels voor medische hulpmiddelen (enkel in
noodgevallen en max. 1 klant per keer), tuincentra, doe-hetzelf-zaken en groothandels bestemd voor professionelen;
- Social distancing moet gegarandeerd worden;
- In grootwarenhuizen max. 1 klant per 10m2 gedurende 30
minuten;
- Solden of kortingsacties zijn verboden;
- Nachtwinkels sluiten om 22.00 uur;
- Openbare markten sluiten, enkel essentiële voedselkramen
zijn toegestaan;

Recreatieve sector

Contactberoepen

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (24-04-2020 – 09:00 uur)
Zuid-Limburg
(GRIP 4)
In geheel Nederland geldt:
t/m 19 mei 2020:
kappers, schoonheidsspecialisten en
andere bedrijven in zogenoemde
contactberoepen op het gebied van
uiterlijke verzorging gesloten;
In geheel Nederland geldt:
t/m 19 mei 2020:
- Sluiting musea en theaters;
- Sluiting casino’s;
- Op vakantieparken en soortgelijke
locaties worden maatregelen
genomen zodat mensen 1,5 meter
afstand houden.
Gemeenschappelijke was- toilet
en douchevoorzieningen op
campings en vakantieparken
worden gesloten. Indien dit niet
mogelijk is mag de gemeente deze
locaties sluiten.

Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
Voor de gehele Bondsrepubliek geldt:
schoonheidssalons, massagesalons, tatoeagesalons
en soortgelijke instellingen zijn gesloten.
Vanaf 4 mei 2020 mogen kappers weer open (met
inachtneming van hygiënemaatregelen en met
gebruik van beschermende middelen).
Voor de gehele Bondsrepubliek geldt:
- Sluiting van theaters, opera's, concertzalen,
musea, e.d.;
- Sluiting van beurzen, tentoonstellingen,
bioscopen, pretparken en dierenparken en
aanbieders van vrijetijdsactiviteiten (binnen en
buiten), speciale markten, casino's, wedkantoren,
e.d.;
Bibliotheken mogen vanaf 20 april 2020 weer open
met inachtneming van de hygiënemaatregelen en
met een beperkt aantal bezoekers.
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Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)
Voor geheel België geldt:
salons van schoonheidsspecialisten, pedicures,
gespecialiseerde voetverzorgers en zonnecentra gesloten.

Voor geheel België geldt:
t/m 03.05.2020:
- Pretparken, dierenparken, bioscopen, musea, theaters,
discotheken, e.d. sluiten;

Kerken en geloofsgemeenschappen

Sportfaciliteiten, sauna’s, sexclubs

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (24-04-2020 – 09:00 uur)
Zuid-Limburg
(GRIP 4)
In geheel Nederland geldt:
t/m 19 mei 2020:
- Sportfaciliteiten, sauna’s, sexclubs
en coffeeshops sluiten.
- Kinderen <12 jaar mogen onder
begeleiding buiten sporten (geen
officiële wedstrijden);
- Jongeren (13-18 jaar) mogen
onder begeleiding buiten sporten,
indien >1,5 meter afstand wordt
gehouden;
- Topsporters mogen training
hervatten op aangewezen
trainingslocaties indien 1,5 meter
afstand wordt gehouden.

Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
Voor de gehele Bondsrepubliek geldt:
Sluiting van bordelen, sportfaciliteiten en
speeltuinen.

Voor de gehele Bondsrepubliek geldt:
Bijeenkomsten in kerken, moskeeën, synagogen en
bijeenkomsten van andere geloofsgemeenschappen
zijn verboden.
Voor NRW geldt:
Op 16 april 2020 is, samen met vier grote religieuze
gemeenschappen, bekeken onder welke
voorwaarden bijeenkomsten in
geloofsgemeenschappen in de nabije toekomst weer
mogelijk zijn.
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Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)
Voor geheel België geldt:
t/m 03.05.2020:
- Sporthallen, zwembaden en fitnesstudio’s blijven gesloten;

Voor geheel België geldt:
religieuze diensten zijn verboden, m.u.v. begrafenissen en
crematies in de intieme kring.

Bedrijven

Openbaar vervoer en vliegverkeer

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (24-04-2020 – 09:00 uur)
Zuid-Limburg
(GRIP 4)
In geheel Nederland geldt:
- Voor het treinverkeer 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
Stadt Aachen & Städteregion
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
Voor de gehele Bondsrepubliek geldt:
Verplichting tot het dragen van een mondkapje in
het openbaar vervoer. Een stoffen mondkapje
volstaat. De reeds bestaande aanwijzingen van 1,5,
meter afstand houden, vaak handen wassen enz.
blijven noodzakelijk.

Voor de gehele Bondsrepubliek geldt:
Bedrijven moeten hygiënemaatregelen nemen om
het personeel te beschermen en medewerkers
indien mogelijk thuis te laten werken.
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Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)
Voor geheel België geldt:
- 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 en voor
langere tijd in België verblijven dienen 2 weken in
thuisquarantaine te verblijven en niet buitenshuis te werken
(geldt ook voor personeel vitale sectoren)
- Een transit door België, al dan niet na aankomst op een
Belgische luchthaven, is in beginsel toegestaan (kortste route
aanhouden en een aannemelijk bewijsstuk dient overlegd te
worden)
- 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 is gesloten
Voor geheel België geldt:
t/m 03.05.2020:
- Handelszaken en recreatieve activiteiten 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.

Evenementenbeleid

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (24-04-2020 – 09:00 uur)
Zuid-Limburg
(GRIP 4)
In geheel Nederland geldt:
- alle bijeenkomsten, ongeacht hun
omvang, zijn verboden
(begrafenissen (max. 30 personen)
en kerkelijke bruiloften
uitgezonderd);
Het voorgaande is vervangen door:
In Nederland geldt:
- Een verbod op evenementen met
vergunnings- en meldplicht tot 1
september 2020;
- Een samenscholingsverbod voor
groepen van > 2 personen t/m 19
mei (m.u.v. Uitvaarten en
huwelijksvoltrekkingen van max.
30 personen met inachtneming
van 1,5 meter afstand);
- Wettelijk verplichte en werk
gerelateerde bijeenkomsten
kunnen doorgang vinden met max
100 personen met inachtneming
van 1,5 meter afstand

Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
Voor de gehele Bondsrepubliek geldt:
dat samenscholingen van 3 of meer personen t/m 3
mei 2020 verboden zijn.
Tot en met 31 augustus 2020 mogen er geen grote
evenementen plaatsvinden. Het is aan de
Bundesländer om eisen te stellen m.b.t. de omvang
van evenementen.
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Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)
Voor geheel België geldt:
t/m 03.05.2020:
- Samenscholingen, buiten het gezin, zijn verboden
(begrafenissen (max. 15 personen), burgerlijke en religieuze
huwelijken (enkel de echtgenoten, hun getuigen en de
ambtenaar/bedienaar) uitgesloten)
- Privé en publieke activiteiten van culturele,
maatschappelijke, feestelijke folkloristische, sportieve en
recreatieve aard zijn verboden
- Massa-evenementen verboden t/m 31 augustus 2020.

Kwetsbare groepen

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (24-04-2020 – 09:00 uur)
Zuid-Limburg
(GRIP 4)
In geheel Nederland geldt als
kwetsbare groepen:
t/m 19 mei 2020:
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.
Advies tot 29 april: vermijd bezoek
aan kwetsbare personen.
Advies vanaf 29 april: zelfstandig
wonende ouderen van >70 jaar
kunnen met enige regelmaat door
één of twee vaste personen worden
bezocht.

Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
In de gehele Bondsrepubliek geldt als kwetsbare
groepen:
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;

Advies: Bezoek aan kwetsbare groepen wordt in het
algemeen afgeraden. Voor verpleeg- en
verzorgingstehuizen dienen concepten ontwikkeld
te worden om een sociaal isolement van bewoners
te vermijden.
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Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)
Voor geheel België geldt als kwetsbare groepen:
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: Bewoners van rust- en verzorgingshuizen, mensen met
een beperking en alleenstaanden die in isolatie zitten of zich
niet kunnen verplaatsen, mogen onder strikte voorwaarden
bezoek ontvangen (steeds dezelfde persoon die twee weken
voorafgaand geen symptomen mag vertonen).

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (24-04-2020 – 09:00 uur)

Ziekenhuizen, zorginstellingen & paramedische beroepen

Zuid-Limburg
(GRIP 4)
In geheel Nederland geldt:
t/m 19 mei 2020:
Bezoek aan verpleeghuizen en
kleinschalige woonvormen in de
ouderenzorg is verboden (m.u.v.
bewoners die op sterven liggen).
Paramedische beroepen
(tandartsen, fysiotherapeuten,
osteopaten, …) mogen hun
activiteiten blijven uitoefenen. De
door hen ingeschatte niet dringende
en uitstelbare zorg wordt uitgesteld.

Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
In de gehele Bondsrepubliek geldt:
in ziekenhuizen en zorginstellingen geldt een
algemeen bezoekersverbod.

Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

Voor geheel België geldt:
Alle bezoek verboden m.u.v.:
- Één of beide ouders van pasgeborenen, kinderen < 18 jaar;
- Onmiddellijke naasten van personen in kritieke toestand of
Paramedische beroepen (tandartsen,
in eindelevensfase;
fysiotherapeuten, osteopaten, …) mogen hun
- Begeleiding bij noodzakelijke consultaties of onderzoeken
activiteiten blijven uitoefenen. De door hen
door max. 1 persoon (boven de 18 jaar).
ingeschatte niet dringende en uitstelbare zorg wordt - Paramedische beroepen (tandartsen, fysiotherapeuten,
uitgesteld.
osteopaten, …) mogen hun activiteiten blijven uitoefenen.
De door hen ingeschatte niet dringende en uitstelbare
zorg wordt bij voorkeur uitgesteld.
- Abortusklinieken blijven open.

Zuid-Limburg:
- Ziekenhuizen en zorgcentra
Zuyderland: geen bezoekers
toegestaan;
- MUMC+ (Maastricht): maximaal
één persoon per patiënt;
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.
Het Coronacentrum Urmond gaat
vanaf 27 april 2020 in stand-by
modus, de huisartsenpost blijft
geopend. Indien nodig kan de zorg in
het centrum weer opgestart
worden.
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Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (24-04-2020 – 09:00 uur)
Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

Contactonderz
oek, isolatie
en
quarantaine

Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)
Voor geheel België geldt:
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. Een opnameverklaring van het
ontvangende ziekenhuis of een medisch attest dient overlegd
te worden.

Spoedeisende
medische hulpverlening

Zuid-Limburg
(GRIP 4)

In de gehele Bondsrepubliek geldt:
- 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.
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Voor geheel België geldt:
De gezondheidsinspectie informeert contacten van bevestigde
patiënten.

Burgers
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In geheel Nederland geldt:
t/m 19 mei 2020:
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)
- Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga
alleen naar buiten voor werk,
boodschappen, of om voor
anderen te zorgen
- Ook thuis, maximaal 3 personen
op bezoek en hou afstand tot
elkaar
- Thuis blijven bij hoesten, keelpijn
of koorts
- Bij koorts dient het hele
huishouden thuis te blijven
(mensen in cruciale beroepen zijn
hiervan uitgezonderd)
- Reis niet onnodig naar het
buitenland.

In de gehele Bondsrepubliek geldt:
risicogroepen wordt aangeraden zoveel mogelijk
thuis te blijven, overige burgers mogen gaan werken
en boodschappen doen maar blijven verder ook
zoveel mogelijk thuis.
Algemeen handelingsperspectief:
Was uw handen regelmatig
Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Social distancing (1,5m afstand)
Beperk contact met personen buiten het eigen
huishouden tot een minimum
- Reis privé niet onnodig naar het buitenland en leg
geen privébezoeken af
- Het gebruik van mond- en neusmaskers wordt
aanbevolen in de openbare ruimte
- Samenscholingen van 3 of meer personen
verboden.
-

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).
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Voor geheel België geldt:
- 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
- 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
03.05.2020 (maximale quarantaine).
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Grenscontroles en inreisverboden

Zuid-Limburg
Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)
(GRIP 4)
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
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.
Zuid-Limburg
Vorig weekend hebben er zaterdag
en zondag wederom extra controles
bij de toegangswegen tot het
Heuvelland plaatsgevonden. Tot en
met dinsdag 28 april kunnen er
controles plaatsvinden. De mate van
de controle is afhankelijk van de te
verwachten situatie of de ervaringen
op dat moment.

In de gehele Bondsrepubliek geldt:
- enkel essentieel (beroeps)verkeer wordt
toegelaten tot Duitsland. De lijst met essentieel
(beroeps)verkeer wordt nog opgesteld en de
manier waarop dit bewezen dient te worden,
wordt nader bepaald.
- Er zullen geen aangescherpte grenscontroles
plaatsvinden, wel mogelijk “vervolgcontroles” en
“heimelijke controles”.
- Na een verblijf van enkele dagen in het
buitenland wordt een quarantaine van 14 dagen
opgelegd, waarin men buitenshuis niet mag
werken (grenspendelaars en
goederentransporteurs zijn hiervan uitgesloten,
mits ze geen symptomen hebben). Een volledige
lijst met personen die niet onder deze
quarantainemaatregel vallen vindt u in bijlage 2.

Voor geheel België geldt:
- De Belgisch politie voert grenscontroles uit aan de
buitengrenzen van België.
- Enkel essentieel (beroeps)verkeer wordt doorgelaten.
Hiertoe behoren ook personen werkzaam in de vitale
sector. Dit dient aangetoond te worden middels een
werkgeversverklaring (zie bijlage 1 voor de lijst met vitale
beroepen).
- Bij alle overige essentiële verplaatsingen moet men een
identiteitsbewijs en een aannemelijk bewijsstuk voor de
uitvoering van de essentiële verplaatsing overleggen.
- Onder overige essentiële verplaatsingen wordt verstaan:
 Zorgverlening aan ouderen en andere kwetsbare
personen;
 Co-ouderschap;
 Bezoek aan partner die niet onder hetzelfde dak woont
 Zorg voor dieren;
 Het verlijden van aktes;
 Het bijwonen van een begrafenis of crematie of huwelijk

Voor beroepsverkeer tussen België en Nederland is voor vitale
sectoren aanvullend op de werkgeversverklaring een vignet
noodzakelijk, voorzien van een stempel van de werkgever.
Belgisch Limburg erkent het bezoek aan een partner die niet
onder hetzelfde dak woont niet als essentiële verplaatsing.
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Aan COVID-19 gerelateerde wet- en
regelgeving

Samenwerking

Schaarste middelen

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (24-04-2020 – 09:00 uur)
Zuid-Limburg
Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)
(GRIP 4)
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
Zuid-Limburg
Stadt Aachen en Städteregion Aachen
Voor geheel België geldt:
- Schaarste reagentia
- Schaarste bloedproducten
- Problemen met bevoorrading reagentia
- Schaarste PBM’s (m.n. schorten)
- Het UKAachen heeft een tent opgezet t.b.v. triage. - Schaarste persoonlijke 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.
Euregio Maas-Rijn
Tussen de ziekenhuizen in de ICUZON Zuid-Nederland en de ziekenhuizen in de regio Aken
zijn operationele afspraken gemaakt m.b.t. het transport en de wederzijdse opname van
COVID-gerelateerde IC-patiënten.
Zuid-Limburg
Veiligheidsregio Zuid-Limburg heeft wederom haar persbericht m.b.t. de ontmoediging van een bezoek aan het Zuid-Limburgse Heuvelland samen met de
Belgische en Duitse collega’s opgesteld met als doel deze boodschap aan de burgers van de van de Belgische en Duitse grensstreek te communiceren.
In de gehele Bondsrepubliek geldt:
- 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.
In NRW geldt:
- Het deelstaatparlement NRW heeft op 14 april
2020 ingestemd met de Epidemie-Wet. Deze wet
maakt in crisistijden aanpassingen van het
deelstaatrecht mogelijk.
- De CoronaSchutzVerOrdnung (CoronaSchVO) is
geactualiseerd als ook de “boetecatalogus”.
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Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (24-04-2020 – 09:00 uur)
Lopende onderzoeken

Zuid-Limburg
(GRIP 4)

Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
Kreis Heinsberg
Een corona-onderzoeksteam van het UK in Bonn
onderzoekt het verloop van coronabesmettingen in
de bijzonder zwaar getroffen Kreis Heinsberg. Het
hoofddoel van de studie is om aanbevelingen en
instructies te geven voor politieke maatregelen.

Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

Dit overzicht wordt regelmatig geüpdatet en daarvoor worden status updates van federale en nationale overheden en de volgende websites 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
https://www.bundesregierung.de
https://www.auswaertiges-amt.de
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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
https://www.info-coronavirus.be
https://www.crisis-limburg.be

