
Nieuwe coronamaatregelen vanaf 9 oktober en 
bijkomende maatregelen 14 oktober. 

Het aantal besmettingen heeft een serieuze versnelling genomen de afgelopen dagen, ook bij de 
meest kwetsbaren in onze samenleving (ouderen, mensen met andere aandoeningen, …). Daarnaast 
stijgt het aantal ziekenhuisopnames en helaas ook overlijdens.

De toestand is zeer ernstig. De versnelling moet worden gestopt. En we willen uiteraard een 
lockdown vermijden. Daarom heeft het overlegcomité beslist om een aantal wijzigingen in de 
maatregelen aan te brengen.  

Maatregelen
De volgende veranderingen gaan in op vrijdag 9 oktober voor een periode van één maand:

• Nauwe contacten: als individu mag je met maximaal drie personen (1+3 = 4) nauwe 
contacten hebben gedurende één maand. Met die mensen mag je knuffelen zonder 
mondmasker, …

• Privébijeenkomsten bij je thuis: je mag maximaal vier personen uitnodigen naast de mensen 
die bij jou onder hetzelfde dak wonen. Let op, met die mensen die je uitnodigt moet je altijd 
de veiligheidsafstand bewaren!

• Horeca: 
• Aan één tafel (binnen of buiten) mag je met maximaal vier personen zitten. Grotere 

groepen moeten met andere woorden aan verschillende tafels zitten. Als je gezin 
bestaat uit meer dan vier personen, dan mag je wel per gezin aan één tafel zitten (bv. 
twee volwassenen + drie kinderen).

• Rechtstaan = mondneusmasker opzetten.
• Sluitingsuur cafés = 23 uur; restaurants = onveranderd.

• Niet-georganiseerde activiteiten of samenscholingen: maximaal vier personen
• Thuiswerk waar het kan wordt weer ten sterkste aanbevolen. Niet omdat het onveilig is, 

maar omdat we minder volk op de baan of op het openbaar vervoer willen.

 De volgende maatregelen blijven

• Houd 1,5 meter afstand van andere mensen.
• Als dat niet gaat, dan draag je een mondneusmasker. Op sommige plaatsen is dat hoe dan 

ook verplicht, bv. op het openbaar vervoer, in winkels, plaatsen waar het druk is zoals 
winkelstraten, … Burgemeesters en gouverneur kunnen nog extra maatregelen afkondigen. 
In onze provincie heeft de gouverneur alvast beslist om mondneusmaskers op meer plaatsen 
verplicht te maken, zie bericht over verplichting mondneusmaskers.

• Respecteer de hygiënemaatregelen: niezen en hoesten in de elleboog, handen vaak wassen 
en ontsmetten, …

• Alle verdere maatregelen en protocollen.

De maatregelen zijn er niet alleen om onszelf maar ook elkaar te beschermen, in het bijzonder de 
kwetsbaren onder ons. We hebben ons lot in eigen handen!

https://www.heist-op-den-berg.be/mondmaskers-verplicht


Provincie Antwerpen: mondmaskerplicht

Nationaal geldt er sinds 1 oktober een lichte versoepeling voor het dragen van mondmaskers. In de 
provincie Antwerpen blijven de ‘strengere’ regels van de voorbije weken echter van kracht. Dat 
besliste gouverneur Cathy Berx op vraag van de burgemeesters in haar provincie.

De Nationale Veiligheidsraad schafte recent de mondneusmaskerplicht in de buitenlucht af behalve 
op drukke plaatsen. De provincie Antwerpen gaat echter niet mee in deze versoepelingen. In de 
provincie blijft de mondmaskerplicht wel gelden in onder meer winkelstraten en op markten. Ook in
de schoolomgevingen legde gouverneur Cathy Berx een bijkomende verplichting op. 

Concreet wil dit zeggen dat je in onze provincie vandaag nog steeds een mondmasker moet dragen 
in volgende situaties/op volgende locaties:

• winkels en winkelcentra
• bioscopen
• theater-, concert- en conferentiezalen
• openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen)
• openbaar vervoer
• auditoria
• gebedshuizen en bezinningsplaatsen
• musea
• bibliotheken
• casino’s en speelautomatenhallen
• handelsbeurzen, met inbegrip van salons
• winkelstraten (dus in de Bergstraat)
• markten (dus op de maandag- en zondagmarkt)
• kermissen
• horecazaken, behalve wanneer klanten aan hun eigen tafel zitten
• in de schoolgebouwen vanaf de leeftijd van 12 jaar
• TOEVOEGING! in de omgeving van scholen: bij het begin en het einde van een schooldag, 

binnen een straal van 200 meter van in- en uitgangen van kleuterscholen, lagere en 
secundaire scholen, hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs

• contactberoepen (kapper, schoonheidssalons,...) en hun klanten vanaf de leeftijd van 12 jaar
• erediensten, burgerlijke huwelijken, crematies, begrafenissen, ...
• betogingen en evenementen
• op andere plaatsen private of publieke druk bezochte plaatsen waar veel mensen bij elkaar 

zijn en afstand houden moeilijker is

Iedereen vanaf 12 jaar moet altijd een mondmasker bij zich hebben (op openbaar domein of 
plaatsen toegankelijk voor publiek).



Corona - sporten en bewegen

– Corona update

• Vanaf 14 oktober 2020 werd in het kader van algemene veiligheid én de beperking van het 
risico tot besmetting van Covid-19, beslist dat er geen     gebruik mag gemaakt worden van de
douches en kleedkamers in gemeenschappelijke sportinfrastructuur gereserveerd via team 
Sport en Jeugd. Hiermee worden alle sporthallen (De Lichten, De Wimpel, De Sporthal, 
Heilig Hart voor naschools gebruik) en alle turnzalen bedoeld zowel voor gebruik door 
scholen, clubs, groepen en individuen.

• Het zwembad van Sportoase valt hier niet onder aangezien daar andere protocols en 
regelgeving van kracht zijn.

• Bijkomend wordt ook het douche- en kleedkamers gebruik in clubaccommodatie vanaf 14 
oktober verboden. Dat betekent dat clubs met eigen accommodatie voorzien van douches en 
kleedkamers, deze douches en kleedkamers niet meer mogen gebruiken tot deze beslissing 
herroepen wordt. Voorbeelden hiervan zijn voetbalclubs, korfbal, ….

• Kleedkamers zijn niet beschikbaar om je om te kleden.

– Sporten in georganiseerd verband of individueel sporten

Indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden, zijn voor 
iedereen ouder dan 12 jaar tijdelijk verboden; 
 Voor outdoorsportactiviteiten (U12 en boven 12 jaar) is nog steeds contact mogelijk, voor zover
dit noodzakelijk is voor het beoefenen van de sport. 
maximaal met 50 personen 
voorzien van minstens 1 meerderjarige verantwoordelijke 
handen wassen/ ontsmetten voor en na de activiteit 
gemeenschappelijk sportmateriaal ontsmetten na gebruik 
veiligheidsprotocollen volgen
 https://preview.mailerlite.com/u7a2r1/1531065051799098046/z3p2/

– Kleurcodes
Bijkomend is er een systeem van kleurcodes opgemaakt waarbij wij ons nu in kleurcode geel 
bevinden. Het systeem van kleurcodes geeft ons een beeld van hoe het er in de toekomst aan toe kan
gaan als de kleur verandert zowel in positieve als negatieve zin. Het stelt ons met andere worden in 
staat om ook andere scenario’s uit te werken. 
Hierbij de link naar dit document waar tekst en uitleg instaat: 
https://www.vlaamsesportfederatie.be/system/files/bijlagen/nieuws/20200824_-
_kleurencodes_sport.pdf 

https://preview.mailerlite.com/u7a2r1/1531065051799098046/z3p2/

