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Update 10/7
Vanaf zaterdag 11 juli is het verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar om een mondmasker te dragen:

- in winkels en winkelcentra
- in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken.
Het dragen van een mondmasker blijft ook verplicht:
op het openbaar vervoer vanaf de luchthaven, het station, het perron of een halte van de bus, de tram of
elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd
bij bezoek aan kappers, dokters, schoonheidsspecialisten of andere contactberoepen.
Deze lijst kan aangepast worden afhankelijk van de epidemiologische situatie van ons land.
Het is aangeraden een masker te dragen op plaatsen waar je niet voldoende afstand kan houden.
Vergeet niet: de basisregels gelden nog steeds. Was je handen met water en zeep en hou 1,5 m afstand.
Let op: mondmaskers zijn enkel effectief als ze op de juiste manier gedragen worden.
Meer info op www.info-coronavirus.be/nl/mondmasker.
Je kan bij de apotheker nog steeds je gratis mondmasker afhalen dat de federale overheid ter beschikking stelt.
Neem hiervoor je eID mee.

Update 1/7
Vanaf 1 juli gaan we naar fase 4 in de versoepelingen.
Klik hier voor het Ministrieel Besluit over fase 4 die ingaat op 1 juli 2020.
We sleutelen momenteel nog aan overzichtelijke informatie over het organiseren van evenementen in Aartselaar.
Het Covid Event Risk Model (de scan die toont of je evenement corona-proof is) en de uitleg erover vind je al op
www.covideventriskmodel.be

Updat 24/6
Deze namiddag vond er een persconferentie plaats van de Nationale Veiligheidsraad. Vanaf 1 juli gaan we naar
fase 4 in de versoepelingen.
Dit wil niet zeggen dat het virus weg is. We moeten voorzichtig blijven. De gouden regels blijven dan ook gelden
- respecteer de hygiënemaatregelen
- doe activiteiten bij voorkeur buiten
- neem voorzorgsmaatregelen als je in contact komt met risicogroepen
- respecteer een veilige afstand (anders is een mondmasker sterk aangeraden)
Alle info lees je op https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/vanaf-1-juli-gaat-fase-4-van-de-afbouw

Update 5/6
Klik hier voor het Ministrieel Besluit over fase 3 die ingaat op 8 juni 2020.
De aangepaste lijst met vragen en antwoorden zal beschikbaar op www.info-coronavirus.be/nl/faq vanaf zondag
7 juni 2020.

Update 3/6
Op 3 juni 2020 de persconferentie van de Nationale VeiligheidsRaad plaats over de ingang van fase
3 in de versoepeling van de maatregelen. Deze fase gaat in op 8 juni.
Het virus is er nog, heel de zomer, en wellicht nog veel langer!
Het is dus heel belangrijk dat we de social distancing maatregelen en hygiënische voorschriften blijven
respecteren! Dit blijft een verantwoordelijkheid van iedereen.
Het doel van de versoepelingen sinds 4 mei, is vrijheden terugkrijgen, maar telkens met het oog op de
gezondheidsindicatoren.
Die resultaten zijn nog altijd positief, beter dan verwacht. En dit is de inspanning van iedereen, bedankt.
Daardoor kunnen we nu naar een cruciale volgende stap. Fase 3 vanaf 8 juni.
Vanaf nu redeneren we terug vanuit onze vrijheid, waarin alles is toegestaan, behalve de specifiek vermelde
activiteiten.
Dit is een groot kantelmoment voor onze vrijheid, want in de vorige fasen gingen we nog altijd uit van het
principe: 'alles is verboden, behalve...'
Over het algemeen blijven verboden: massabijeenkomsten en activiteiten waar mensen sowieso dicht naast
mekaar staan, bewegen
Daarnaast zijn er specifieke regels per sector.
Individueel:
Hygiëneregels blijven essentieel (handen wassen, elleboog niezen, papieren zakdoeken, …)
Activiteiten doe je liefst buiten (risico op besmetting kleiner) of in goed geventileerde ruimtes
Neem extra voorzorgsmaatregelen voor contact met risicogroepen
Bewaar altijd een veilige afstand. Dit mag iets losser geïnterpreteerd worden in eigen huishouden, kinderen
onder mekaar tot 12 jaar en uitgebreide bubbel (zie volgend punt): maar geen knuffels en kussen
Is veilige afstand niet mogelijk (bv op drukke op openbare plaatsen): draag een mondmasker
Contactbubbel mag uitgebreid worden naar 10 personen per week (dit is een individueel recht)
Let op: iets in groep doen wordt beperkt tot max. met 10 personen, dit geldt in tuin, bij u thuis, in het park,
op restaurant
Georganiseerde activiteiten:
Alles start terug op, telewerk blijft als het mogelijk is
Specifieke draaiboeken per sector
Vrijwilligerswerking senioren: er komt een manifest om dit terug mogelijk te maken
Horeca
10 personen per tafel
1,5m tussen tafels
Open tot 1 uur
Iedereen blijft aan tafel
Ober draagt mondmasker
Vanaf 1 juli mogen ook casino’s , banketten en receptiezalen (max 50 aanwezigen) terug open
Niet voor eind augustus: discotheken en andere dansgelegenheden
Nachtwinkels: open tot 1 uur
Cultuur
Culturele activiteiten zonder publiek kunnen starten
Vanaf 1 juli ook culturele voorstellingen (incl bioscopen) met publiek, max 200 personen, met afstand,
zittend
Dragen van een mondmasker wordt sterk aangeraden
Sport
Sportactiviteiten: alles kan terug starten, op voorwaarde dat ze het protocol volgen
Met uitzondering van contactsporten (enkel fysiek trainen): voetbal, basket, boksen, …
die moeten wachten tot 1 juli

Zwembaden, wellnesscentra: blijven gesloten tot 1 juli
Bij sportactiviteiten is vanaf 1 juli ook terug publiek toegestaan, zij het alleen zittend
Levensbeschouwingen
Ceremonieën: max 100 aanwezigen (200 aanwezigen vanaf 1 juli)
Opgelet: feest nog niet
Geen fysieke contacten in rituelen
Reizen:
uitstapjes van enkele dagen in België zijn toegestaan
vanaf 15 juni gaan onze grenzen open, samen met een groot aantal landen in Europa (check de website
van Buitenlandse Zaken)
Opgelet: om te reizen moeten ook de grenzen van het land waar je naartoe wil, open zijn!
De voorwaarden om te reizen buiten Europa worden bepaald op Europees niveau
Kermis/ volksfeesten:
Deze brengen altijd veel volk op de been.
Organisatoren kunnen checken in een online tool of hun activiteit kan doorgaan zonder risico’s
Grote evenementen blijven verboden tot minstens eind augustus
Gemeentelijke versoepelingen
Wat de versoepelingen inhouden voor Aartselaar, lees je op www.aartselaar.be/corona-dienstverlening.
Fase 4 en 5 in juli en augustus
In juli en augustus gaan er nog versoepelingsfasen volgen, als de gezondheisindicatoren gunstig blijven
evolueren.
Het is dus belangrijk dat iedereen zijn uiterste best bijft doen!
#samensterk

Update 25/5
Hier vind je het ministerieel besluit terug omtrent onder andere de opening van de buurtspeeltuinen in openlucht.

Update 20/5
Hier vind je het ministerieel besluit terug omtrent het bezoeken van een tweede verblijf.

Update 13/5
Op 13/5 vond een persconferentie plaats van de nationale veiligheidsraad. Klik hier voor het Ministrieel Besluit.
Op www.info-coronavirus.be vind je een antwoord op de meeste vragen.

Update 6/5
Klik hier voor het Ministrieel Besluit.
Op www.info-coronavirus.be vind je het aangepaste overzicht met vragen en antwoorden.
Op 6/5 vond een persconferentie plaats van de nationale veiligheidsraad.

Update 24/4
In de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april, werd de exitstrategie uit deze coronacrisis voorgesteld.

Het aantal besmettingen in ons land daalt stilaan maar zeker.
Als de dalende lijn blijft aanhouden, kunnen we vanaf 4 mei starten met een gefaseerde versoepeling.
De situatie wordt dag na dag geëvalueerd. Als het aantal besmettingen opnieuw stijgt, zullen de maatregelen
terug strenger worden.
Of we overgaan naar een volgende fase, wordt altijd 1 week voor de voorziene datum bekend gemaakt.
Je kan de presentatie (in pdf) bekijken die getoond werd tijdens de persconferentie
Op 30 april is er een nieuw Ministrieel Besluit verschenen met de regels voor fase 1a vanaf 4 mei 2020. Klik hier
om dit te bekijken.
De details van de maatregelen vind je op www.info-coronavirus.be.
Je vindt er ook heel wat vragen en antwoorden.
We rekenen op jouw medewerking! Als we de maatregelen niet volgen, gaan we mogelijk niet naar
een volgende versoepelingsfase of moeten we zelfs een stap terug zetten.

Naast versoepeling van de maatregelen zal er ook meer getest worden.
Het streefdoel is om iedereen met symptomen te testen.
Daarnaast wordt in elk gewest een contactcenter opgericht dat contacten opspoort van besmette personen. Zo
kunnen ook zij tijdig getest worden.

Aangepaste dienstverlening
Wat deze maatregelen inhouden voor de dienstverlening in Aartselaar, leest u op www.aartselaar.be/coronadienstverlening.

Socio-economische steunmaatregelen
Het gemeentebestuur nam op 23 maart 2020 vijf extra maatregelen om de lokale economie en het
verenigingsleven te ondersteunen in deze moeilijke periode. Lees hier meer over deze maatregelen.
Daarnaast maakte het gemeentebestuur een overzicht van alle webshops van lokale handelaars, horeca en
vaste marktkramers
Een overzicht van de socio-econonmische maatregelen van Vlaamse en Federale overheid vindt u op
www.unizo.be/coronasteunmaatregelen
Wie vragen heeft kan terecht op het gratis nummer 0800 20 750.
Ook de website van Vlaio bundelde heel wat vragen en antwoorden.
Een aantal partners startte het initiatief #horecacomeback.
Ook voor lokale ambachten kan u nu al tegoedbonnen aankopen: https://ambachtenlijst.com/nl/ik-steunhet-lokale-ambacht

