Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)

Scholen en kinderopvang

Stand van zaken

Zuid-Limburg (GRIP 4)
De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1
Voor actuele cijfers kunt u terecht op de website
van het RIVM (https://www.rivm.nl/)
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Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

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)

Voor actuele cijfers kunt u terecht op de website van
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
voedselketen en Leefmilieu
(https://www.health.belgium.be)

In geheel Nederland geldt:

Voor NRW geldt:

- Scholen zijn weer volledig open.
- HBO en Universiteiten wordt aangeraden
colleges online aan te bieden. Vanaf 15 juni zijn
deze instellingen (deels) open (voor
praktijklessen en examens).
- Voor leerlingen van het middelbaar onderwijs
geldt geen afstandsregel van 1,5 mtr meer, deze
regel geldt wel t.o.v. het personeel.
- Dringend advies tot dragen van mondkapjes op
middelbare scholen

- Basisscholen zijn weer volledig open.
- Het dragen van een mondkapje is sinds 29
september niet meer verplicht tijdens de lessen
maar wel op de rest van het schoolterrein.
- Vanaf 12 augustus kunnen alle kinderen weer
volgens hun contractueel overeengekomen aantal
uren het kinderdagverblijf bezoeken, e.e.a. onder
voorbehoud van het verloop in het aantal
besmettingsgevallen.
- Leerkrachten en personeel van kinderdagverblijven
kunnen zich vanaf 3 augustus vrijwillig elke 14
dagen laten testen.

Voor geheel België geldt:
- Vanaf 1 september hervatten basis- en middelbare
scholen geheel in gebieden met code geel. Voor
leerlingen vanaf 12 jaar geldt hier in het
schoolgebouw een mondkapjesplicht, alsook voor
de leraren. Ingeval code oranje in bepaalde
gebieden van kracht wordt, zullen het aantal
onderwijsdagen worden beperkt voor de tweede
en derde graad.
- Hogescholen, universiteiten en
volwassenonderwijs mogen lessen en activiteiten,
onder voorwaarden, hervatten, hoofdzakelijk via
afstandsonderwijs;
- Crèches (0-3 jaar) blijven open;
- Meerdaagse schooluitstappen zijn weer
toegestaan.

De Stadt Aachen en de StädteRegion Aachen voeren een gezamenlijk beleid ten aanzien van COVID-19
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Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)

Horeca

Voor NRW geldt:
Horecazaken dienen vanaf 10 augustus:
Bezoekers vooraf te laten reserveren;
Gezondheid van de bezoekers te verifiëren;
Bezoekers te placeren;
Contactgegevens van bezoekers te
registreren.
Vanaf 29 september geldt het volgende
- Binnen zijn max. 30 pers. toegestaan;
- Buiten zijn max. 40 pers. toegestaan;
- De groepsgrootte per tafel bedraagt max 4
personen;
- Vanaf 21.00 uur worden geen klanten meer
toegelaten
- Om 22.00 uur dient de zaak te sluiten.
- Afhaalrestaurants sluiten om 02.00 uur en
vanaf 22.00 uur mag geen alcohol verkocht
worden.
- Alle sportkantines sluiten.

-

-

-

Voor geheel België geldt:

Restaurants zijn weer open (hygiëneregels
en onderlinge afstand van 1,5 meter blijven
gehandhaafd);
Bij afhalen is dragen van mond-/
neusmasker verplicht.
Hotels zijn open gebleven;
Bars zijn weer open (onder inachtneming
van de hygiënemaatregelen en het
garanderen van een onderlinge afstand van
1,5m).
Vanaf 29 september geldt op het verkeerd
invullen van de contactgegevens bij
bijvoorbeeld een restaurantbezoek een boete
te staan van € 250,- in NRW.

Vanaf 1 oktober geldt het dringende advies aan
alle mensen vanaf 13 jr om mondkapjes te dragen
in publiek toegankelijke binnenruimtes. Voor
locaties waarbij men een vaste plek heeft, zoals in
restaurants, kan het mondkapje worden afgezet
op de aangewezen plek. Dit altijd mits aan de 1,5
meter norm kan worden voldaan. Zodra iemand
de aangewezen plek verlaat, bijvoorbeeld voor
toiletbezoek, wordt geadviseerd het mondkapje
weer op te zetten. Voor locaties die deels
overdekt zijn en zich deels in de openlucht
bevinden, geldt het advies om mondkapjes te
dragen, voor de gedeelten waar sprake is van een
overkapping.
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Sinds 8 juni 2020:
- Cafés, bars en restaurants heropenen onder
strenge voorwaarden (1,5m afstand tussen tafels,
tenzij gescheiden door een plexiglazen wand of
gelijkwaardig alternatief met min. hoogte van
1,8m, max. 10 personen per tafel, klanten blijven
aan de eigen tafel zitten, personeel draagt
masker, geen bediening aan de bar m.u.v.
eenmanszaken, terrassen openen onder
inachtneming van voorschriften van
gemeentelijke overheden en horeca mag max. tot
01.00 uur open).
- Het dragen van een mondmasker is in
horecazaken verplicht voor iedereen > 12 jaar
(behalve als men aan de eigen tafel zit). Verder
dienen de contactgegevens van één klant per
tafel 14 dagen bewaard te blijven voor eventueel
bron- en contactonderzoek.
- Speelhallen blijven gesloten
- Banket- en receptiezalen mogen op 1 juli openen
met max. 50 personen en vanaf 29 juli tot max.
10 personen). Bij rouwmaaltijden zijn max. 50
bezoekers toegelaten.
Vanaf 9 oktober 2020 geldt:
- In cafés wordt het maximumaantal personen aan
een tafel verkleind van 10 naar 4 personen.
- Cafés moeten voortaan om 23 uur sluiten. Dit
verkleint de kans dat men zich om 22 uur, na het
sluiten van de cafés in NL, van NL naar BE
verplaatst.
- Er zal strenger worden toegezien op de
handhaving van de regels.

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)
Zuid-Limburg (GRIP 4)
De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1
In geheel Nederland geldt:
Winkels en markten mogen open blijven mits de
afstand van minimaal 1,5 meter wordt
gewaarborgd.

Winkels

Er geldt vanaf 1 oktober een dringend advies om
mondkapjes te dragen in winkels en dit ook te
doen als men van de ene naar de andere winkel
gaat.

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

Voor NRW geldt:
Sinds 11 mei 2020 zijn in NRW alle winkels weer
open (1 persoon per 7 m2).
Verplichting tot het dragen van mond- en
neusbedekking in winkels, showrooms en
winkelcentra en op weekmarkten. Een stoffen
mondkapje of sjaal volstaat. De reeds bestaande
aanwijzingen van 1,5, meter afstand houden, vaak
handen wassen enz. blijven noodzakelijk.
Om bezoekersaantallen te spreiden mogen winkels
in de kerstperiode op de zondagen op 29 november,
6/13/29 december en 3 januari van 13 tot 18u open
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Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

Voor geheel België geldt:
- Alle winkels zijn open;
- Social distancing moet gegarandeerd worden en
max. 2 klanten (m.u.v. begeleiding van een
minderjarige behorend tot hetzelfde huishouden)
per 10m2 mogen sinds 24 augustus zonder
tijdslimiet winkelen. Winkeliers kunnen zelf
beslissen om individueel winkelen te behouden.
Klanten worden verplicht om een mondmasker te
dragen.
- Solden of kortingsacties zijn verboden;
- Nachtwinkels sluiten om 22.00 uur;
- Markten > 50 kramen zijn verboden. Sinds 1 juli
2020 geldt er geen beperking op aantal meer.
Protocollen en voorschriften blijven van
toepassing.
- Markten < 50 kramen die op regelmatige basis
(dagelijks, wekelijks, etc.) georganiseerd worden
zijn onder voorwaarden (1,5 mtr afstand dient
gewaarborgd te zijn) toegestaan.
- Op markten is het dragen van een mondmasker
verplicht voor het personeel en aanbevolen voor
klanten
Het dragen van een mondmasker in winkelstraten,
winkels en winkelcentra is verplicht.

Contactberoepen

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)
Zuid-Limburg (GRIP 4)
De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1
In geheel Nederland geldt:

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

Voor NRW geldt:

Voor geheel België geldt:

Kappers, schoonheidsspecialisten en andere
bedrijven in zogenoemde contactberoepen zijn
sinds 11 mei weer open (zoveel mogelijk op 1,5
meter afstand, op afspraak en er dient vooraf
besproken te worden of er een risico is).
Vanaf 29 september geldt een registratieplicht
van contactgegevens van de klanten.

Vanaf 4 mei 2020 mogen kappers en (medische)
pedicures weer open (met inachtneming van
hygiënemaatregelen en met gebruik van
beschermende middelen).
Vanaf 20 mei mogen tatoeagesalons weer open (met
inachtneming van hygiënemaatregelen en met
gebruik van beschermende middelen).

Contactberoepen mogen weer beoefent worden
onder de volgende voorwaarden:
• 1 klant per 10m2
• Enkel op afspraak
• Mondmasker verplicht voor klant en medewerkers
• Hygiënemaatregelen

Er geldt een dringend advies tot het dragen van
een mondkapje, zowel door de dienstverlener als
de klant.
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Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)

Recreatieve sector

In geheel Nederland geldt:
Vanaf 1 juli geldt:
- De grootte van de zaal/ruimte bepaalt het max.
aantal bezoekers. Bij > 100 bezoekers is
reservering en gezondheidscheck verplicht.
- In dierentuinen, pretparken en andere
buitenlocaties met doorstroom van bezoekers
geldt geen maximumaantal personen maar
moet wel 1,5 meter afstand gehouden worden;
- Zangkoren mogen onder nog nader bepalen
voorwaarden weer repeteren en optreden.
Sinds 29 september geldt:
- Bij bezoek aan monumenten, bibliotheken en
musea moet gereserveerd worden per tijdvak.
- Groepsgrootte binnen bedraagt max 30 en
buiten max 40 pers. Uitzonderingen zijn zgn.
doorstroomlocaties.
- In andere gebouwen dan de eigen woning
geldt dat er met maximaal 4 personen anders
dan een huishouden een gezelschap mag
worden gevormd. Kinderen tot en met 12
tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor
1 huishouden of maximaal 4 personen,
exclusief kinderen, een reservering bij een
theater of bioscoop kan worden gemaakt.
Indien uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat
een recreatieve instelling de bron is van meerdere
besmettingen, dan kan de instelling max 14 dagen
gesloten worden.

Voor NRW geldt:

Voor geheel België geldt:

Heropend zijn (mits de maatregelen in acht worden
genomen):
• Bibliotheken
• Musea, tentoonstellingen, dierenparken,
botanische tuinen (1 bezoeker per 7 m2)
• Vakantiehuisjes en campings mogen weer
gebruikt worden.
• Bioscopen, theaters, opera’s en concertzalen
(vanaf 30 mei 2020);
• Busreizen zijn, onder voorwaarden, toegestaan
(vanaf 30 mei 2020)
• Voor scholieren zijn dag uitstapjes en vakanties
toegestaan (vanaf 30 mei)
• Vakantiekampen voor kinderen en jongeren zijn
buiten weer toegestaan (vanaf 2 juni)
• Bij het overschrijden van de norm 35 infecties

- Discotheken en dancings blijven gesloten;
- Dierentuinen en natuurparken mogen onder
strenge voorwaarden open (1 bezoeker per 10m2).
- Musea, monumenten en kastelen mogen onder
strenge voorwaarden open (1 bezoeker per 15m2)
- Bibliotheken mogen onder voorwaarden open
- Voorstellingen met publiek (inclusief bioscopen)
zijn sinds 1 juli hervat (vanaf 1 september max. 200
personen binnen en 400 pers. buiten met
inachtneming van 1,5m afstand tussen de gasten).
Het registreren van contactgegevens van bezoekers
is vanaf 29 juli verplicht.
- Een of meerdaagse uitstappen zijn mogelijk in
België.
- Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten zijn
toegestaan
Kermissen en jaarmarkten zijn toegestaan tot 400
gemiddeld op de 100.000 inwoners in de afgelopen
bezoekers.
7 dagen geldt: max. 50 personen tijdens
bijeenkomsten in openbare ruimte; max. 25
personen tijdens privé georganiseerde
bijeenkomsten;

Er geldt vanaf 1 oktober een dringend advies tot
het dragen van een mondkapje. Voor locaties die
deels overdekt zijn en zich deels in de openlucht
bevinden, geldt het advies om mondkapjes te
dragen, voor de gedeelten waar sprake is van een
overkapping. Ten aanzien van locaties die over
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Vanaf 11 juli 2020 is het dragen van een masker in
bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen,
auditoria, musea en bibliotheken verplicht.

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)
Zuid-Limburg (GRIP 4)
De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1
zowel binnen- als buitenlocaties beschikken (zoals
bijvoorbeeld stations, maar ook dierentuinen en
pretparken) geldt dat wordt geadviseerd om het
mondkapje zo min mogelijk op en af te zetten, ook
als bezoekers zich in de buitenlucht bevinden.

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)
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Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

Sportfaciliteiten, sauna’ s , sexclubs

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)
Zuid-Limburg (GRIP 4)
De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1
In geheel Nederland geldt:
- Sportfaciliteiten, sauna’s en coffeeshops mogen
weer openen;
- Is 1,5 meter afstand houden bij contactsporten
niet meer verplicht;
- Sekswerkers mogen weer aan het werk.
- Sporten in de buitenlucht is sinds 11 mei voor
alle leeftijden toegestaan, als er 1,5 meter
afstand tot elkaar wordt gehouden (geen
wedstrijden en geen gezamenlijke kleedkamers
of douches).
- Vanaf 29 september is publiek niet meer
welkom bij amateur- en professionele
sportwedstrijden.
- Vanaf 1 oktober geldt het dringende advies aan
alle mensen vanaf 13 jaar om in publiek
toegankelijke binnenruimtes een mondkapje te
dragen. Het betreft geen verplichting, maar is
wel een dringend advies. In een aantal gevallen
is het dragen van een mondkapje niet goed
mogelijk. Dit geldt bijvoorbeeld tijdens het
beoefenen van een sport waarbij het dragen
van een mondkapje vaak niet mogelijk is.

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

Voor NRW geldt:
- Sluiting van bordelen.
- Sporten in de buitenlucht is weer toegestaan,
vanaf 16 september mogen contactsporten zonder
maximum aantal deelnemers beoefend worden.
Contactgegevens van sporters dienen hierbij
vastgelegd te worden. Vanaf 30 mei zijn
recreatieve wedstrijden weer toegestaan en
mogen omkleed-, toilet- en douchevoorzieningen
weer gebruikt worden.
- Sporten in gesloten ruimtes is vanaf 15 juni weer
toegestaan voor groepen tot 10 personen (vanaf
15 juli is dit aantal verhoogd naar 15 personen) of
voor leden van twee huishoudens tezamen.
Contactgegevens van sporters dienen vastgelegd
te worden.
- Vanaf 16 september is het maximum toegestane
aantal toeschouwers 1/3 van de totale
(stadion)capaciteit bij meer dan 1000
toeschouwers. Zodra het aantal
besmettingsgevallen >35 per 100.000 inwoners in
een bepaald gebied bedraagt worden geen
toeschouwers toegelaten.
Buitenzwembaden zijn open sinds 20 mei
- Vanaf 30 mei zijn binnenzwembaden geopend
voor baantjes zwemmen. Vanaf 15 juni vervalt de
maximale gebruiksbeperking bij banen zwemmen.
- Sauna’s en wellnesscentra mogen sinds 15 juni
onder voorwaarden van hygiëne- en
infectiebestrijdingsmaatregelen open.
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Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

Voor geheel België geldt:
- Sport in de buitenlucht is toegestaan (indien
georganiseerd door een vereniging, max.50
personen met inachtneming van 1,5 meter
afstand).
- Contactloze sportactiviteiten worden hervat
(indoor en outdoor, amateur of professioneel),
inclusief competitie.
- Sportzalen en fitnesstudio’s heropenen met
inachtneming van de geldende protocollen en het
registreren van contactgegevens. Kleedkamer en
douches zijn nog niet toegankelijk
- Zittend publiek van max. 200 binnen (max. 400
buiten) personen toegestaan (met inachtneming
van veiligheidsvoorschriften)
- Alle sport weer toegestaan met inachtneming van
geldende protocollen.

Openbaar vervoer en vliegverkeer

Kerken en
geloofsgemeenschappen

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)
Zuid-Limburg (GRIP 4)
De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1
Sinds 1 juli 2020:
- De grootte van de ruimte bepaalt het max.
aantal toegestane bezoekers. Bij > 100
bezoekers is registratie en gezondheidscheck
vooraf verplicht.
- Op 5 oktober heeft de minister afspraken
gemaakt met de kerkgemeenschappen op grond
waarvan het advies is max. 30 mensen per
dienst toe te laten en zingen achterwege te
laten.
In geheel Nederland geldt sinds 1 juli:
- Alle zitplaatsen in het OV weer beschikbaar, ook
voor niet-noodzakelijke reizen. Zitten en het
dragen van aan mondmasker blijft verplicht;
- Overig vervoer (touringcars) is weer toegestaan
onder voorwaarde van reservering en
gezondheidscheck vooraf.
- Beperk uw reisbewegingen zoveel mogelijk.
- Ook na het algemene dringende mondkapjes
advies in publieke binnenruimtes (1 oktober)
blijven mondkapjes verplicht in OV en taxi’s, en
op een aantal plaatsen op Schiphol. Voor de
volledigheid geldt in de auto (en ander
privévervoer) dat: een mondkapje wordt
geadviseerd wanneer meerdere mensen in één
autoreizen en zij niet tot hetzelfde huishouden
behoren, tenzij het een vaste chauffeur betreft.

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

Voor NRW geldt:
Kerkdiensten en kerkelijke bijeenkomsten zijn vanaf
1 mei 2020 weer toegestaan.

Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

Voor geheel België geldt:
Religieuze erediensten of levensbeschouwelijke
bijeenkomsten zijn toegestaan (max. 100 personen
en 1,5m afstand).
Vanaf 11 juli 2020 is het dragen van een masker bij
bijeenkomsten van geloofsgemeenschappen
verplicht

Voor NRW geldt:
Voor geheel België geldt:
Verplichting tot het dragen van een mond- en
- Het openbaar vervoer functioneert normaal (social
neusbedekking in het openbaar vervoer. Een stoffen
distancing moet echter gegarandeerd worden, 1,5
mondkapje of sjaal volstaat. De reeds bestaande
meter afstand)
aanwijzingen van 1,5, meter afstand houden, vaak
- Advies: beperken tot noodzakelijke verplaatsingen
handen wassen enz. blijven noodzakelijk.
- Personen die aankomen op een Belgische
luchthaven en voor langere tijd in België verblijven
Bij terugkomst uit een risicogebied kan men zich
dienen 2 weken in thuisquarantaine te verblijven
gratis laten testen op Corona op de vliegvelden van
en niet buitenshuis te werken (geldt ook voor
Düsseldorf, Dortmund, Köln/Bonn en
personeel vitale sectoren)
Münster/Osnabrück (uitslag binnen 3 dagen).
- Voor personen van 12 jaar en ouder is het verplicht
een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer.

8

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)

Bedrijven

Zuid-Limburg (GRIP 4)
De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1
Vanaf 29 september geldt: thuiswerken is de
norm.

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

Voor NRW geldt:
Bedrijven moeten hygiënemaatregelen nemen om
het personeel te beschermen en medewerkers
indien mogelijk thuis te laten werken.

Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

Voor geheel België geldt:
Activiteiten mogen hervat worden conform de door
de overheden vastgestelde en (sectorspecifieke)
goedgekeurde protocollen.
Telewerken en transacties op afstand blijven sterk
Indien geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden aanbevolen indien mogelijk. Indien dit niet mogelijk
tot klanten dienen medewerkers mondis, dienen social distancing en hygiënemaatregelen
neusbescherming te dragen.
(1,5 meter afstand) nageleefd te worden.
Inwoners van NRW werkzaam in Nederlandse of
Belgische slachthuizen moeten verplicht getest
worden bij het Gesundheitsamt van de
Kreis/Kreisfreie Stadt waarin ze wonen. In het kader
van EMRIC is geregeld dat verantwoordelijken
binnen de bedrijven in dit kader gecontacteerd zijn.
De regels voor bedrijfsuitjes en bedrijfsfeesten, die
tot nu toe verboden waren, zullen worden
afgestemd op de regels voor de particuliere sector.
In de toekomst zullen vergaderingen, bijeenkomsten
en evenementen in bedrijven, bedrijven en
overheden die om sociaal-communicatieve redenen
worden gehouden, worden toegestaan onder
dezelfde voorwaarden en beperkingen als die welke
gelden voor de particuliere sector.
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Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)
Zuid-Limburg (GRIP 4)
De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1
In geheel Nederland geldt:

Evenementenbeleid

-

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

Voor NRW geldt:
Vanaf 30 mei 2020 is het toegestaan om in de
buitenlucht met max. 10 personen samen te komen
In ruimtes waar bezoekers binnen vooral op 1
(hierbij dient wel 1,5m afstand gehouden te
plaats zijn, zoals theaters, bioscopen,
concertzalen en podia geldt vanaf 29 september worden).
Sinds 30 mei zijn vakcongressen en –beurzen onder
18:00 uur:
voorwaarden toegestaan.
Maximaal 30 bezoekers per ruimte met vaste
Professionele evenementen tot max. 100 pers.
zitplaatsen (inclusief kinderen, exclusief
onder de hierna genoemde voorwaarden
personeel).
toegestaan. Hygiënemaatregelen zijn verplicht,
De voorzitter van de veiligheidsregio mag een
controle bij de ingang, kunnen garanderen van
uitzondering maken op het maximale aantal van
1,5m afstand is verplicht, traceerbaarheid van de
30 personen per ruimte voor gebouwen die van
deelnemers.
groot belang zijn, bijvoorbeeld culturele
- Evenementen met meer dan 500 toeschouwers
instellingen en evenementenlocaties.
toegestaan onder voorwaarden van dat een
Als de voorzitter van de veiligheidsregio besluit
hygiëne- en infectiebestrijdingsprotocol opgesteld
een uitzondering te maken, dan geldt voor
en goedgekeurd wordt door de bevoegde
grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100
gezondheidsautoriteit. Dit geldt ook voor
personen bij elkaar kunnen komen verplicht
kerstmarkten, waarbij vaste statafels zijn
vooraf reserveren en een gezondheidscheck.
toegestaan. Daarnaast moet beschreven worden
Er geldt een uitzondering op het maximum
hoe de gasten aankomen en vertrekken in
aantal van 30 personen voor cultuur-, kunst-,
overeenstemming met de genoemde protocollen.
muziek-, en andere georganiseerde
- Carnaval: Optochten, feesten en zittingen waarbij
jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17
afstand houden niet mogelijk is, zijn niet
geoorloofd. Kleinere bijeenkomsten kunnen onder
jaar.
de bestaande regels (max deelnemers, hygiëne,
In ruimtes waar bezoekers buiten vooral op 1
afstand etc) wel doorgaan.
plek zijn, zoals openluchttheaters en concerten
geldt sinds 29 september 18:00 uur:
Tot en met 31 december 2020 mogen er geen grote
Maximaal 40 bezoekers (exclusief personeel,
evenementen (zoals bv, volks, wijn- of
inclusief kinderen).
schuttersfeesten) plaatsvinden.

Voor geheel België geldt:
Groepsbijeenkomsten toegestaan echter beperkt tot
max. 10 personen (dit is exclusief kinderen <12 jaar
en geldt voor thuis en de openbare ruimte);
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Vanaf 1 september 2020 geldt:
- Evenement binnen toegestaan tot 200 pers., buiten
tot 400 pers. Voor theaters, bioscopen, tribunes en
congreszalen gelden protocollen. Voor éénmalige
evenementen in de publieke ruimte komt een
online-instrument beschikbaar ten behoeve van de
lokale overheden bij het verlenen van
vergunningen voor deze evenementen.
- Max aantal deelnemer in de buitenlucht van 400
geldt ook voor demonstraties. Deze zijn toegestaan
onder voorwaarden en mét toestemming van
lokale overheden.
- Burgemeesters zijn vanaf 29 juli verantwoordelijk
voor een nauwgezette herevaluatie van al
toegestane evenementen, rekening houdend met
de epidemiologische evolutie.
- Vanaf 1 september kan afgeweken worden van de
genoemde aantallen en voorwaarden, dit onder
voorwaarde dat de ingediende aanvraag
goedgekeurd wordt door burgemeester en
bevoegd minister.
Massa-evenementen en dansfeesten zijn verboden.

Kwetsbare groepen

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)
Zuid-Limburg (GRIP 4)
De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1
In geheel Nederland geldt als kwetsbare
groepen:
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 sinds 29 april: zelfstandig wonende
ouderen van >70 jaar kunnen met enige
regelmaat door één of twee vaste personen
worden bezocht.

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

In NRW 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.

Bij constatering van besmettingen binnen een
verpleeghuis worden bewoners en personeel
wekelijks getest. Personeel krijgt meer
beschermingsmiddelen.
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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).

Ziekenhuizen, zorginstellingen &
paramedische beroepen

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)
Zuid-Limburg (GRIP 4)
De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1
In geheel Nederland geldt:
Sinds 15 juni is in verpleeghuizen 1 vaste bezoeker
toegestaan die 1,5 mtr afstand dient te houden.
Instellingen die coronavrij zijn kunnen meer
bezoekers toestaan.
Zuid-Limburg:
- Zuyderland ziekenhuizen: één bezoeker per dag
per patiënt
- MUMC+ (Maastricht): maximaal één persoon
per patiënt;
- Bezoek is toegestaan in verpleeghuizen, tenzij er
één of meer COVID-19 besmettingen
geconstateerd zijn

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

In NRW geldt:
Bezoek aan ziekenhuizen en verpleeginrichtingen is
weer toegestaan. Dragen van mond-/
neusbescherming is verplicht.
Paramedische beroepen (tandartsen,
fysiotherapeuten, osteopaten, …) mogen hun
activiteiten blijven uitoefenen. De door hen
ingeschatte niet dringende en uitstelbare zorg wordt
uitgesteld.
In heel Duitsland wordt meer ziekenhuiscapaciteit
beschikbaar gesteld voor planbare operaties.
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Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

Voor geheel België geldt:
Vanaf 2 juni 2020 voorzien ziekenhuizen een eigen
bezoekersregeling.
Paramedische beroepen (tandartsen,
fysiotherapeuten, osteopaten, …) mogen hun
activiteiten blijven uitoefenen. De door hen
ingeschatte niet dringende en uitstelbare zorg wordt
bij voorkeur uitgesteld. Abortusklinieken blijven
open.

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)
Zuid-Limburg (GRIP 4)
De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1

Contactonderzoek en quarantaine

De GGD informeert contacten van bevestigde
patiënten.
Thuisquarantaine (10 dagen) indien:
• u heeft klachten die passen bij corona;
• u heeft corona;
• uw huisgenoot heeft naast milde
corona klachten ook koorts of last van
benauwdheid;
• uw huisgenoot heeft corona;
• u bent dicht in de buurt geweest van
iemand met corona (minimaal 15
minuten binnen 1,5 meter);
• u komt terug uit een land waarbij in het
reisadvies staat dat u in
thuisquarantaine gaat.

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

Voor NRW geldt:

Voor geheel België geldt:

-

De gezondheidsinspectie informeert contacten van
bevestigde patiënten.
- De quarantaineperiode wordt ingekort tot 7
dagen.
- Heb je symptomen: ga meteen in isolatie voor 7
dagen, consulteer een arts en laat je zo snel
mogelijk testen. Is de test positief: dan blijf je in
quarantaine. Is de test negatief: dan mag je de
quarantaine verlaten indien je klinische
toestand het toelaat.
- Heb je geen symptomen maar heb je nauw
contact gehad met iemand die positief getest is
of word je gecontacteerd in het kader van
contact tracing, dan moet je meteen in
quarantaine gaan en een afspraak maken via de
huisarts voor een test op de 5e dag. Als je
positief test wordt de quarantaine verlengd met
zeven dagen. Test je negatief dan mag je buiten
vanaf de 7e dag nadat je in quarantaine bent
gegaan.
- Dus: afstand houden is en blijft belangrijk om
quarantaine te vermijden.

-

-

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.
Inwoners van NRW werkzaam in Nederlandse en
Belgische slachthuizen moeten verplicht getest
worden.
Als men uit een risicogebied komt is 14 dagen
quarantaine verplicht, tenzij er een negatief
testresultaat is, of het slechts een doorreis
zonder overnachting betreft.
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Burgers

In geheel Nederland geldt:
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)
- Bij koorts dient het hele huishouden thuis te
blijven (mensen in cruciale beroepen zijn
hiervan uitgezonderd)

Voor NRW 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)
Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar, - Reis privé niet onnodig naar het buitenland
bij samenscholingen van 3 of meer personen (bijv. - Het gebruik van mond- en neusmaskers wordt
park, strand of specifieke wijken) wordt
aanbevolen in de openbare ruimte
gehandhaafd bij onvoldoende afstand houden (1,5 - Vanaf 20 mei mag onder inachtneming van de 1,5
meter).
meter afstand weer gepicknickt worden in parken.
Burgemeesters kunnen vanaf 5 augustus gebieden
BBQ’en is vanaf 15 juni weer toegestaan.
aanwijzen waar het dragen van een mondkapje
- Er zijn geen voorschriften ten aanzien van privaat
georganiseerde feesten (achter de voordeur); wel het
verplicht wordt gesteld.
advies om bij een feest niet meer dan 25 personen
toe te laten.

- Privé-feesten met een bijzondere aanleiding (bv.
bruiloften, doopfeesten, verjaardagen en
afscheidsfeesten zijn tot max 150 pers. toegestaan
onder voorwaarde dat hygiënische
voorzorgsmaatregelen getroffen worden.
- Bij een feest buiten de deur met meer dan 50
gasten moet minstens 3 dagen van tevoren een
vergunning worden aangevraagd. Er geldt een
boete van €500 als er geen vergunning is
aangevraagd.
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Vanaf 29 september geldt het volgende:
Burgers mogen thuis met 3 pers. afspreken,
buiten met 4 pers
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Voor geheel België geldt:
Pas de hygiënemaatregelen toe.
Let extra op bij kwetsbare mensen.
Spreek zoveel mogelijk buiten af. Indien dat niet
mogelijk is, zet ramen open.
- Hou 1,5 meter afstand van andere personen.
Indien dat niet mogelijk is, draag een
mondmasker. Volg steeds de richtlijnen voor de
georganiseerde activiteiten.
- Buiten: mondmaskers zijn niet langer verplicht
tenzij op de drukke plaatsen die door de lokale
overheden bepaald worden.
- Binnen: mondmaskers blijven verplicht op de
plaatsen waar deze nu reeds verplicht zijn
(winkels, bioscopen, openbaar vervoer…)
- Professioneel georganiseerd feesten (zoals
recepties en feesten): deze volgen het horecaprotocol en hebben geen limiet voor het aantal
gasten. De protocollen moeten tot op de letter
gevolgd worden.
Vanaf 9 oktober 2020 geldt:
- Het aantal personen met wie je – buiten de
leden van een huishouden - nauw sociaal
contact mag onderhouden (zonder
inachtneming van de sociale afstand) wordt
verkleind van 5 naar 3 personen.
- Er mogen voortaan maximaal vier personen
thuis worden uitgenodigd. Dit met
inachtneming van sociale afstand.
- Niet georganiseerde samenscholingen van meer
dan vier personen zijn niet toegestaan.
- Er zal strenger worden toegezien op de
handhaving van de regels.

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)
Zuid-Limburg (GRIP 4)
Kreis Heinsberg
Stadt Aachen & Städteregion
Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)
De vanaf 29 september 2020 in werking
(Krisenstab)
Aachen1 (Krisenstab)
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1
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.
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Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)
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De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1
Reizigers afkomstig uit risicogebieden:
Wordt sterk aanbevolen in thuisisolatie te
gaan gedurende 10 dagen.
Kunnen vanaf 17 augustus op
Schiphol bij aankomst getest worden.
Nederland heeft op 28 september België tot
oranje risicogebied verklaard. Bij terugkeer in
Nederland geldt geen quarantaineplicht tenzij u
langer dan 48 uur verbleef in de Provincie Luik, de
stad Antwerpen, Brussels Hoofdstedelijk Gewest
of Waals Brabant. In dat geval dient u bij
terugkeer 10 dagen in thuisquarantaine te gaan.

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

Naar aanleiding van een beslissing van het
Hooggerechtshof voor de Staat NRW is besloten om
de toepassing van de Corona-toegangsregeling
vooralsnog op te schorten
.
Voor NRW geldt:
Personen die vanuit een risicogebied NRW in reizen,
dienen 14 dagen in quarantaine te blijven (m.u.v.
mensen op doorreis door Duitsland zonder
overnachting, negatieve testuitslag, dringende
bezoeken aan Duitsland van minder dan 72 uur
(zoals mantelzorg en familiebezoek) en
grensoverschrijdend personen- en warentransport).
Vanaf 25 juli kunnen reizigers afkomstig uit
risicogebieden zich op de vliegvelden in NRW
kosteloos laten testen.

Vanaf 1 augustus 2020 dient elke persoon die met
het vliegtuig of boot naar België komt online het
Public Health Passenger Locator Form
(https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-healthpassenger-locator-form) in te vullen. De ontvangen
QR-code moet getoond worden bij het inchecken.

Sinds 8 augustus 2020 moeten alle reizigers
afkomstig uit risicogebieden (of die in de
voorafgaande 14 dagen in een risicogebied geweest
zijn) zich verplicht binnen 72 uur na aankomst laten
testen, tenzij een negatief testresultaat (niet ouder
dan 48 uur) overlegd kan worden.
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Personen die met een ander vervoermiddel (bus,
auto, trein etc) naar België komen dienen het
formulier in te vullen wanneer ze meer dan 48u in
het buitenland hebben doorgebracht én meer dan
48 uur in België wensen te blijven.
Bij terugkeer uit een rode zone moet je jezelf
meteen na terugkeer gedurende zeven dagen in
quarantaine zetten met een test op dag 5. Reizigers
kunnen aan deze verplichting ontkomen als ze een
zelfevaluatieformulier invullen dat hen na analyse
hiervan vrijstelt. Deze maatregelen zijn niet van
toepassing voor mensen die niet langer dan 48u in
een rode zone zijn geweest (bijv. grensarbeiders).
Op 2 september heeft de Belgische overheid o.a. de
provincie Limburg (NL), naast enkele ander
Nederlandse provincies, als oranje risicogebied
aangewezen.
Sinds 1 september mogen koppels die een duurzame
relatie hebben en dat ook kunnen bewijzen weer de

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)
Zuid-Limburg (GRIP 4)
De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

De provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht zijn
tot risicogebied verklaard. Het wordt Duitsers
afgeraden naar deze gebieden te reizen.

grens over om elkaar te zien. Algemene quarantaine
regels blijven daarbij van kracht.

Reizen naar België wordt voor niet-noodzakelijke
reizen eveneens afgeraden.
In Duitsland gelden de volgende regels voor
personen die terugkeren uit een risicogebied:
- Tegelijkertijd met het in quarantaine gaan,
informeert men de plaatselijke GGD;
- De duur van de quarantaine bedraagt 14
dagen;
- Verplicht testen: of men kan een negatieve
testuitslag voorleggen die niet ouder is dan
48 uur of men laat zich binnen 72 uur na
thuiskomst (gratis) testen;
- Nu nog wordt bij een negatieve uitslag de
quarantainemaatregel terstond opgeheven;
deze regeling geldt vooralsnog tot 15
oktober; vanaf 15 oktober wordt de
quarantainemaatregel bij een negatieve test
pas na minimaal 5 dagen opgeheven;
- Negatief reisadvies: vanaf 1 oktober 2020
geldt een officiële waarschuwing; het maken
van niet noodzakelijke en toeristische reizen
naar risicogebieden wordt afgeraden;
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Het reisverbod naar rode zones wordt vanaf 25
september opgeheven omwille van afspraken
gemaakt op Europees niveau. Reizen naar rode
zones wordt wel nog steeds sterk afgeraden.

Stand Covid-19 in de Euregio Maas-Rijn (07-10-2020 – 15.00 uur)
Zuid-Limburg (GRIP 4)
De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

Samenwerking

Ingevolge de CoronaEinreiseVerordnung van NRW
van 7 oktober zijn enkele uitzonderingen gemaakt op
de quarantaine- en meldplicht ingeval men vanuit
een risicogebied de grens over komt:
- Men hoeft zich slechts eenmaal te melden bij het
lokale Gesundheitsamt indien men regelmatig
<72 uur voor familiebezoek (mantelzorg,
omgangsregeling) naar Duitsland reist;
- Verder geldt er geen quarantaine- en meldplicht
bij het Gesundheitsamt m.b.t. het zgn. “kleinen
Grenzverkehrs” waarbij men niet langer dan 24
uur in Duitsland verblijft.
- Alle uitzonderingen gelden echter alleen zolang
men geen COVID-19 symptomen heeft.
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.

EMRIC-partners stemmen regelmatig af over de gevolgen van maatregelen en publiekscommunicatie.

18
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Aan COVID-19 gerelateerde wet- en
regelgeving
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getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1
Op 24 april is een tijdelijke wet in werking
getreden. Deze wet treft een aantal voorzieningen
die noodzakelijk zijn in verband met COVID-19. Zo
regelt deze wet dat het opstellen van testamenten
bij de notaris of jaarvergaderingen van
rechtspersonen tijdelijk op afstand kunnen
plaatsvinden.
Er is een noodwet in ontwikkeling ter vervanging
van de huidige noodverordeningen. Deze
spoedwet moet de maatregelen tegen
verspreiding van COVID-19 een stevigere
juridische basis geven.

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

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
voor het laats op 1 oktober geactualiseerd (geldig
van 1 t/m 31 oktober) als ook de “boetecatalogus”.

Lopende
onderzoeken

-

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.
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Algemeen
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De vanaf 29 september 2020 in werking
getreden noodverordening Zuid-Limburg vindt u
in bijlage 1
Mogelijke lokale maatregelen. De voorzitter van
de veiligheidsregio bepaalt of er aanvullende
maatregelen gelden in een veiligheidsregio. Ook
het kabinet mag dit bepalen als de publieke
gezondheid in gevaar is. De burgemeester bepaalt
of er aanvullende maatregelen gelden in een
gemeente.

Kreis Heinsberg
(Krisenstab)

Stadt Aachen & Städteregion
Aachen1 (Krisenstab)

Provincie Limburg en Luik in België (Federale fase)

Burgemeesters kunnen in overleg met regionale
autoriteiten en de gouverneurs verdere maatregelen
nemen. Een lokale lock-down behoort tot de
mogelijkheden.
Met ingang van 9 oktober is Pedro Facon (DGgezondheidszorg) aangesteld als de in het
regeerakkoord genoemde Coronacommissaris. Hij
moet de samenwerking tussen de federale overheid
en de deelstaten versterken en de “barometer” - de
langetermijnstrategie o.b.v. aan kleurcodes
gekoppelde lokale maatregelen - verder uitwerken.

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

