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Covid-19 – Welke maatregelen gelden in onze gemeente?
Beste inwoner,
Het Covid-19 virus rukt helaas weer op. De besmettingscijfers stijgen exponentieel.
Daarom nam de burgemeester op 24 juli 2020 al strengere maatregelen. Vervolgens besliste ook de Nationale
Veiligheidsraad op 27 juli om de vorige (versoepelde) maatregelen terug te schroeven (ministerieel besluit van 28
juli 2020). Ingevolge de ernstige epidemiologische situatie in Antwerpen én onze regio voegde de Provinciale
crisiscel daar voor onze gemeente nog extra (strengere) maatregelen aan toe (politieverordening van de
gouverneur dd. 29 juli 2020).
Om een tweede lockdown te vermijden en de besmettingen terug in te dijken, zullen we dus allemaal samen nog
een extra inspanning moeten leveren. We sommen deze toepasselijke maatregelen dan ook graag nog eens voor
u op.
Zo gelden vanaf woensdag 29 juli volgende algemene maatregelen op Belgisch grondgebied:
 De sociale bubbel wordt opnieuw beperkt. Een gezinsbubbel (wie onder één dak woont) zal nog contact
mogen hebben met 5 andere personen (kinderen onder de 12 jaar zijn niet inbegrepen). Die vaste groep
geldt voor de komende 4 weken.
 Er geldt een samenscholingsverbod. U mag maximaal met 10 personen samenkomen op de openbare
ruimte.
 U gaat terug alleen naar de winkel (of de markt) of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of
uw begeleider wanneer u hulpbehoevend bent. Een bezoek aan de winkel (of markt) mag niet langer
duren dan 30 minuten tenzij u een afspraak heeft. De solden blijven behouden.
 Nachtwinkels sluiten om 22 uur.
 Voor de speelpleinwerkingen en de zomerkampen verandert er niets: de bubbels van 50 personen
blijven bestaan.
 Bij terugkeer uit het buitenland dient u een formulier in te vullen (online beschikbaar op
www.aartselaar.be). Bij terugkeer uit oranje-risicogebied wordt quarantaine en een Covid-19-test
aangeraden. Uit rood-risicogebied is quarantaine en een test verplicht.
 Registratieplicht voor horeca en andere plaatsen waar mensen langere tijd actief samen doorbrengen
(bv. zwembad, welnesscentra, casino’s….) en dit met het oog op contact tracing.
 Vraag tot naleving van de social distancing, alle gezondheids- en hygiënemaatregelen.
Opgelet! Voor het dragen van o.a. mondmaskers, horeca, evenementen, registratieplicht, telewerk,
sportactiviteiten en fitnesscentra gelden er in onze regio andere voorwaarden of strengere maatregelen
dan op de rest van het Belgische grondgebied (zie verder).
Vanaf 29 juli, en dit voor de volgende vier weken, laat de Provinciale crisiscel nog bijkomende maatregelen in de
provincie Antwerpen en onze zwaar getroffen regio gelden:
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 In de provincie geldt een avondklok. Dat betekent dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30u en
6.00u. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30u en 6.00u, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (van en
naar het werk, vertrek naar of terugkeer uit vakantie, het ziekenhuis…). Cafés en restaurants sluiten om
23u.
 Verplichting mond- en neusmasker! In de provincie Antwerpen is iedereen boven de 12 jaar verplicht om
een mond- en neusmasker (of een alternatief in stof)
o ten allen tijde bij zich te hebben op het openbaar domein en elke private maar voor het publiek
toegankelijke plaatsen.
o te dragen op de openbare ruimte én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan
worden gewaarborgd.
Deze verplichting geldt echter niet:
 tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).
 tijdens het intensief sporten voor zover en in de mate dat deze sport beoefend wordt in
de daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het
risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het
eerder occasioneel kruisen of passeren van personen.
 In alle horecazaken
o moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden
gegarandeerd zijn, tenzij ze van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding.
o wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot maximum vier personen of tot een gezelschap dat
bestaat uit leden van hetzelfde gezin.
o Is individuele registratie verplicht. De gegevens worden 4 weken bewaard.
 Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk of onwenselijk is.
 Op markten zijn kramen gericht op consumptie ter plaatse verboden.
 Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22.00 u en 06.00 u.
 Alleen contactloos sporten is toegestaan. Sportactiviteiten uitoefenen met meer dan 10 meerderjarige
personen is verboden.
 Alle fitnesscentra sluiten.
 De komende vier weken zijn alle publieksevenementen, feesten en kermissen verboden.
 Alle feestzalen zijn gesloten, behalve voor uitvaartceremonies.
De politie zal actief controleren of deze maatregelen worden nageleefd.
We beseffen dat opnieuw veel van u allen wordt gevraagd maar rekenen op u. Enkel zo worden nog strengere
maatregelen en een nog grotere gezondheidscrisis vermeden.
Blijf gezond en zorg goed voor jezelf en voor elkaar. #samensterk.
Meer informatie: www.info-coronavirus.be
Volg ook onze informatiekanalen: www.aartselaar.be, de gemeentelijke facebook-pagina en schrijf je in op onze
elektronische nieuwsbrief via onze website. Geen internet en toch nog bijkomende vragen? Contacteer het
onthaal van het gemeentehuis op 03 870 16 11 of bel naar het algemeen informatienummer 0800 14 689.
NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
de algemeen directeur

de burgemeester,

Peter Van Mechelen

Sophie De Wit
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