Update corona crisis - 17 juli
Op 24 juni 2020 bevestigde de Nationale Veiligheidsraad dat we vanaf 1 juli
fase 4 van de exit-strategie ingaan.

Gouden regels blijven geldig
1.
2.
3.
4.

Hygiëneregels blijven essentieel
Activiteit buiten als het kan, zorg voor voldoende ventilatie
Extra voorzorgsmaatregelen voor kwetsbaren
Veiligheidsafstand blijft altijd van toepassing, uitgezonderd:
1. Eigen gezin;
2. Kinderen onder 12;
3. Uitgebreide bubbel tot 15 personen.
4. Mondmasker is aangeraden voor contacten waar dit niet gegarandeerd kan
worden
5. Sociale contacten vanaf 1 juli
1. 15 verschillende personen per week – persoonlijke uitgebreide bubbel
2. Groep mag niet groter zijn dan 15 personen, kinderen inbegrepen.

Mondmaskers
Ter herinnering: het dragen van een mondmasker is nu al verplicht in een beperkt
aantal situaties, zoals op het openbaar vervoer of bij het uitoefenen van een
contactberoep (zoals dat van kapper).
Vanaf nu zaterdag 11 juli is het dragen van een masker ook verplicht:



in winkels en winkelcentra;
in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen,
musea en bibliotheken.

In Linter heeft de burgemeester bijkomend beslist dat het dragen van een
mondmasker verplicht is op volgende locaties:



Gemeentehuis Linter & wijkkantoor politie Linter
OCMW gebouw Linter

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de
epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk
aanbevolen in andere situaties.

Horeca
Receptiezalen (vb. huwelijken)


maximum 50 aanwezigen tot 31 juli 2020





vanaf 1 augustus maximum 100 personen
Het nachtleven, discotheken mogen niet openen voor eind augustus
Wat met ontmoetingscentra?
o Conform regels die van toepassing zijn op de horeca
 Voor heropstart complete reiniging en ontsmetting
 Afspraken zichtbaar afficheren
 Reservaties op voorhand
 Inrichting parking: veilige afstand
 Welkomstgesprek: sensibilisering
 Jassen zelf weghangen, niet door personeel laten weghangen
 Afstand 1.5m tussen klanten binnen en buiten makkelijk te
bewaren
 Circulatieplan met 1.5m (vloermarkeringen, looppaden..)
 Verplicht zittend geconsumeerd
 Tafels 1.5m van elkaar
 Max 15 personen aan tafel
 Handhygiëne (gels op wc’s, in zaal..)
 Toiletten (enkel papieren handdoeken en afsluitbare vuilnisbakken)
 Sanitair veelvuldig reinigen en ontsmetten
 Tafels en stoelen grondig reinigen na iedere klant/feest
 Menu of drankenkaart grondig reinigen na iedere klant
 Papieren tafellakens, naperons, servetten
 Individueel verpakte porties (geen boterpotjes, zout/pepervaatjes..)
 Servies na ieder gebruik wassen met zeep en spoelen
 Personeel moet mondmasker dragen in zaal en keuken
 Sluitingsuur 01u00

Dragen van mondmaskers
Ter herinnering: het dragen van een mondmasker is nu al verplicht in een beperkt
aantal situaties, zoals op het openbaar vervoer of bij het uitoefenen van een
contactberoep (zoals dat van kapper).
Vanaf nu zaterdag 11 juli is het dragen van een masker ook verplicht:



in winkels en winkelcentra;
in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen,
musea en bibliotheken.

Deze lijst kan na verloop van tijd aangepast worden, afhankelijk van de
epidemiologische situatie van ons land. Het dragen van een masker blijft altijd sterk
aanbevolen in andere situaties.

Cafés en restaurants zijn geopend



Tussen de tafels moet 1,5 meter afstand zijn
Per tafel mogen maximum 15 personen zitten



Alle horecazaken en nachtwinkels zijn open tot maximaal 01u00

Wekelijkse markt







Mondmaskers voortaan verplicht op de wekelijkse markt !
Op de markt geldt een enkele looprichting
Eten of drinken kan volgens modaliteiten horeca, take-away is mogelijk
Raak enkel aan wat je koopt
Hou altijd 1.5 meter afstand
Blijf thuis als je ziek ben

Evenementen
De Nationale Veiligheidsraad van 24 juni 2020 heeft beslist dat:




vanaf 1 juli kunnen evenementen met volgende capaciteitslimiet
o Indoor max 200 personen
o Outdoor max 400 personen
vanaf 1 augustus gelden volgende regels
o Indoor max 400 personen
o Outdoor max 800 personen

Voor publiek toegankelijke evenementen, ongeacht hun omvang in Linter , moet
de aanvraag uiterlijk 3 weken voor het evenement plaats vindt, ingediend
worden via onthaal@linter.be

Sportwedstrijden toeschouwers






Vanaf 1 juli kunnen evenementen
o Indoor max 200 mensen
o Outdoor max 400
Vanaf 1 augustus
o Indoor max 400 mensen
o Outdoor max 800
Aanvraag: toelating burgemeester vereist

Sportwedstrijden deelnemers



Geen limiet op aantal deelnemers
Aanvraag: toelating burgemeester vereist

Privé-initiatieven


Sociale Bubbel thuis
o Max 15 personen



Privé-receptie, BBQ, banket, ...
o Vanaf 1 juli
 Max 50 personen
o Vanaf 1 augustus
 Max 100 personen
o Zelfde voorwaarden als horeca (zie hierboven) met daarnaast de
verplichting om een professionele catering/traiteur te engageren
o
o
o

Marc Wijnants
burgemeester

