Informatie over de maatregelen
die voor zowel de gemeente Alphen-Chaam
als de gemeente Baarle-Nassau gelden
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We gaan samen door met de corona-aanpak in
Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk
thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle
maatregelen die de deskundigen ons adviseren worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer
ruimte voor kinderen en jongeren.
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Het kabinet heeft besloten de meeste maatregelen
te verlengen tot en met 19 mei; in de week vóór 19
mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode
daarna nodig is.
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Onderwijs en kinderopvang

Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal
(basis)onderwijs, en de kinderopvang openen op
11 mei hun deuren.
• Basisscholen in het primair onderwijs halveren de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan
daarbij ongeveer 50% van de tijd naar school.
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• Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april
meer ruimte voor georganiseerde buitensport
en -spel (geen officiële wedstrijden).
• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen
onder begeleiding buiten sporten met elkaar,
maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
• Gemeenten maken hierover afspraken met
sportverenigingen en buurtsportcoaches; er
kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.
• Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties individueel de training hervatten
als zij 1,5 meter afstand in acht nemen.

Zelfstandig wonende ouderen

Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder
kunnen door één of twee vaste personen met enige
regelmaat worden bezocht.

Evenementen

Evenementen vormen helaas een risico op te snelle
en te brede verspreiding van het virus. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en
meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

