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Corona: vrije tijd
Evenementen
Evenementen of voorstellingen (bv. theater, professionele sportwedstrijden, concerten, handelsbeurzen, wedstrijden, ...) zijn
buiten weer toegelaten. Er mogen maximaal 50 personen aanwezig zijn. Je moet zitten.
 Voorzichtige plannen voor later? Vraag je evenenement tijdig aan. (/evenementen-organiseren)
Jeugd- en clubactiviteiten
Activiteiten in georganiseerd verband (bijv. sportclub of vereniging) met maximaal 25 personen buiten zijn weer mogelijk. Dit
voor alle leeftijden, maar zonder publiek en zonder overnachting. Er moet steeds een trainer/begeleider aanwezig zijn. Voor
kinderen tot en met 12 jaar zijn binnenactiviteiten met maximaal 10 personen toegelaten.
Sociaal contact
 Je mag met maximaal ééndezelfde persoon dicht contact hebben. 1,5 meter afstand is dan niet nodig.
 Nodig je iemand uit bij je thuis ?
 Je mag 2 personen op hetzelfde moment ontvangen. Dit moeten twee personen zijn die samenwonen. Kinderen tot
en met 12 jaar tellen niet mee.
 Je moet 1,5 meter afstand houden, behalve van de persoon met wie je dicht contact hebt.

 Spreek je buiten af? Buiten mag je met een groep van maximaal 10 personen zijn. Je moet 1,5 meter afstand houden.
Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 Tussen 24 uur ‘s nachts en 5 uur ’s morgens mag je met maximum 3 personen op straat zijn. Kinderen tot en met 12 jaar
tellen niet mee.
 Je mag je op straat lopen met de personen met wie je samenwoont. Dit mogen meer dan 3 personen zijn. Dit is een
uitzondering
Wat is open?
 Winkels (/corona-winkels)
 Niet-medische contactberoepen: kappers, schoonheidsspecialisten, ...
 Openbare parken
 Buitenspeeltuinen
 Pretparken
 Skateparken en speelpleintjes
 Bibliotheken
 Musea en expo's
 Zwembaden (enkel gewone zwembaden, geen subtropische)
 Vakantieparken (enkel buitengedeelte) en campings

 Dierenparken (enkel buitengedeelte)
 Privé-sauna’s (enkel voor mensen die op hetzelfde adres wonen)
 Fotografen
Toiletten
Het sanitair van Cultuurcentrum Zwaneberg (Cultuurplein 1) is van maandag tot en met zaterdag open van 9.30 tot 17.30 uur.
Op zondag zijn de toiletten gesloten.
Wat is gesloten?
 Cultuurhuizen
 Discotheken en nachtclubs
 Publiek toegankelijke jacuzzi’s, hammams en stoomcabines
 Binnenspeeltuinen en casino's
 Wellnesscentra
 Bioscoop en theater
 Fitnesscentra en crossfitzaken
 Heistse watertoren

Hulplijn Corona (/infolijn-corona)
0800 14 689
info-coronavirus@health.fgov.be (mailto:info-coronavirus@health.fgov.be)
http://www.info-coronavirus.be (http://www.info-coronavirus.be)
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