
CORONA         13-08-2020 

Een opfrisser: de geldende regels per 10 augustus 2020 

Regels voor 'binnen' 

In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn heeft iedereen een vaste 

zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand, tenzij het een gezamenlijke 

huishouding betreft. 

 In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd 

verplicht, ongeacht de aantallen bezoekers. 

 In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het 

verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen 

maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld 

in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden. 

 Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte 

toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen 

moeten goed gescheiden blijven. 

 De regels voor ‘buiten’ 

 Iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 

tot en met 17 jaar. Een uitzondering geldt voor mensen die behoren tot één huishouden 

en voor mensen die een hulpbehoevende helpen. Zij hoeven onderling geen afstand te 

houden. 

 Vanaf 3 personen kan worden gehandhaafd op de onderlinge afstand van 1,5 meter. 

 In de horeca zijn een reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats altijd 

verplicht. 

 Op buitenterrassen in de horeca mogen onder voorwaarden ‘kuchschermen’ geplaatst 

worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand. 

 Per 10 augustus is het in de horeca verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten 

behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting 

 Gasten registreren zich op vrijwillige basis 

 Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek 

 Wanneer er buiten sprake is van een continue doorstroming van mensen is er geen 

maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen. 

 In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt er geen 

maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen zolang er gewerkt kan worden met 

reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats. 

 Er geldt een maximum van 250 personen in situaties waar geen reservering en 

gezondheidscheck plaatsvinden of waar geen vaste zitplaats is, zoals bij toeschouwers 

langs de rijbaan. 

Lees ook de informatie van de Rijksoverheid per 10 augustus 

Rijksoverheid.nl: Regels voor binnen en buiten 

 Corona  Horeca  Maatregelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven
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