FAQ Coronaschutzverordnung - gültig bis vorerst 30. September
Veiligheidsvoorschriften in verband met het coronavirus - voorlopig geldig tot
30 september

Hoe lang gelden de voorschriften betreffende de
bescherming tegen het coronavirus?
De voorschriften betreffende de bescherming tegen het coronavirus zijn verlengd: Deze
gelden nu tot ten minste 30 september 2020.

Wanneer worden regionale aanpassingen aan het
voorkomen van een infectie vereist?
De deelstaatregering blijft er met passende regionale maatregelen naar streven om de infecties
binnen de perken te houden. Een nieuwe "coronamaatregel" wordt ingevoerd bij 35 nieuwe
infecties binnen zeven dagen per 100.000 inwoners (7-daagse incidentie). Vanaf deze grens
komen de getroffen gemeenschappen, het regionale centrum voor de Volksgezondheid en het
verantwoordelijke districtsbestuur onmiddellijk verdere concrete beschermingsmaatregelen
overeen om infecties in te dammen. Vanaf een 7-daagse incidentie van 50 zijn dringend
aanvullende beschermende maatregelen verplicht. In dergelijke gevallen moet ook het
ministerie van Arbeid, Volksgezondheid en Sociale Zaken bij het overleg worden betrokken.

Welke voorschriften zijn van toepassing met betrekking
tot logiesverstrekkende bedrijven?
Als de gasten uit een gebied komen waarvoor een aparte regionale coronaverordening geldt
vanwege een verhoogde infectiegraad, mogen deze personen alleen onder bepaalde
voorwaarden gebruik maken van hotels, pensions, jeugdherbergen, enz. Hiervoor is
bijvoorbeeld een negatieve coronatest nodig. Deze moet uiterlijk 48 uur (het tijdstip waarop
het testresultaat wordt bepaald) voor aankomst worden uitgevoerd. Opgelet: De
accommodatie voor dringend noodzakelijke professionele of andere gegronde reismotieven
(bezoek van familieleden, levenspartners of dergelijke) wordt hierdoor niet getroffen.

Is de mondkapjesplicht verlengd?
Ja, voorlopig tot 30 september 2020.

Waar geldt deze mondkapjesplicht?
In het algemeen: In alle commerciële, culturele en vrijetijdsvoorzieningen met openbaar- en
klantenverkeer en in het personenvervoer, maar ook in medische praktijken en soortgelijke
instellingen voor de gezondheidszorg moet een mondkapje worden gedragen. Opgelet: Wie de
mondkapjesplicht negeert, mag geen gebruik maken van de desbetreffende aanbiedingen en
geen gebruik maken van de voorzieningen.

Zijn er uitzonderingen op de mondkapjesplicht?
Ja. De mondkapjesplicht geldt niet voor kinderen die nog niet naar school gaan. Degenen die
om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, zijn vrijgesteld van de
mondkapjesplicht. De medische redenen moeten worden aangetoond met een medisch attest,
dat op verzoek moet worden overlegd. Daarnaast kan het mondkapje om bepaalde redenen
tijdelijk worden afgezet, bijvoorbeeld om te communiceren met een dove of slechthorende.

Worden de controles en sancties bij overtreding van de
mondkapjesplicht uitgebreid?
Ja. Met name in het openbaar vervoer worden overtredingen van de mondkapjesplicht als
strafrechtelijk vervolgbare feiten bestraft met een boete van 150 euro. In de overige gevallen
met betrekking tot de mondkapjesplicht bedraagt de boete 50 Euro.

Wat betekenen de voorschriften met betrekking tot het
contactverbod?
Net als voorheen mogen groepen van niet meer dan tien personen elkaar in het openbaar
ontmoeten. Dit maximumaantal personen geldt niet voor rechtstreekse bloedverwanten of
personen uit twee verschillende huishoudens. De algemene afstandsregeling van 1,5 meter
blijft van toepassing, inclusief de mondkapjesplicht in bepaalde gebieden.

Zijn de regelingen voor afstand houden ook van toepassing
op de stembureaus tijdens gemeentelijke verkiezingen?
Ja. In de stemlokalen en de wachtrijen ervoor geldt de 1,5 meter afstandsregel en de
verplichting tot het dragen van een mondkapje. Alleen verkiezingsmedewerkers mogen, als zij
de minimale afstand tot alle andere personen kunnen bewaren, bij wijze van uitzondering
afzien van het dragen van een mondkapje in het stembureau.

Een vraag voor mensen met een handicap: Mogen zij door
hun assistent of een verzorger worden begeleid naar
bijeenkomsten met andere groepen mensen?
Ja. Als u een assistent nodig hebt, kan er naast het toegestane aantal personen of huishoudens
ook een assistent aanwezig zijn.

Wat wordt er bedoeld met eenvoudige en bijzondere
traceerbaarheid?
In geval van besmetting met het coronavirus moet u de gezondheidsautoriteiten de
contactgegevens van de personen waarmee u contact hebt gehad kunnen doorgeven. Om deze
contacten te kunnen traceren, moeten gastheren, verhuurder, bedrijfsleiders, bedrijfseigenaren
enz. alle aanwezige personen met hun naam, adres, telefoonnummer en eventueel de

verblijfsperiode met hun toestemming schriftelijk vastleggen en de gegevens gedurende vier
weken veilig bewaren. De gegevens moeten tegen toegang door onbevoegden worden
beveiligd en na vier weken volledig worden vernietigd. Dit is de "eenvoudige
traceerbaarheid".
De "bijzondere traceerbaarheid" ontstaat indien, naast de hierboven vermelde gegevens een
stoelenplan wordt opgesteld waaruit blijkt welke persoon waar heeft gezeten. Er bestaat geen
verplichting tot het opstellen van een dergelijk stoelenplan. Bij bepaalde evenementen kan
echter bij het opstellen van een stoelenplan worden afgezien van een minimale afstand tussen
de stoelen. Indien van deze optie gebruik wordt gemaakt, moet het stoelenplan eveneens
gedurende vier weken worden bewaard.

Welke voorschriften zijn van toepassing op evenementen
en bijeenkomsten?
Evenementen en bijeenkomsten met maximaal 300 deelnemers kunnen plaatsvinden mits
passende voorzorgsmaatregelen worden genomen om de hygiëne te waarborgen, de toegang
te controleren en een minimumafstand van 1,5 meter te garanderen (ook in de wachtrij).
Behalve in de open lucht moet ook de eenvoudige traceerbaarheid gewaarborgd zijn. Als de
deelnemers tijdens het evenement op vaste plaatsen zitten, hoeft de minimale afstand niet in
acht te worden genomen - mits een bijzondere traceerbaarheid wordt gegarandeerd. En: in
gesloten ruimten geldt buiten de zitplaats de mondkapjesplicht.
Evenementen met meer dan 300 deelnemers vereisen een speciaal concept inzake
bescherming van de hygiëne en tegen infectie.
Grote feesten blijven tot ten minste donderdag 31 december 2020 verboden. Dit zijn
bijvoorbeeld festivals, kermissen, stads-, dorps- en straatfeesten, schuttersfeesten of
wijnfeesten.

Welke voorschriften zijn van toepassing op familieevenementen zoals bruiloften?
De maximale limiet van 150 personen blijft onveranderd. Voor het aanwezige personeel
(kelners, technisch personeel, etc.) geldt de mondkapjesplicht om redenen van de veiligheid
zowel binnen en buiten, maar deze behoren niet tot het maximale aantal van 50 personen.

Welke voorschriften zijn van toepassing voor evenementen
met 500 of meer personen?
Voor evenementen met meer dan 500 personen moet het tot nu toe reeds uitgewerkte
hygiëneconcept ook uitdrukkelijk aantonen dat de aankomst en het vertrek van een zo groot
aantal personen op het evenement kunnen plaatsvinden met inachtneming van de
voorschriften inzake de infectiebestrijding, d.w.z. dat het openbaar vervoer niet overbelast
wordt door de extra passagiers.

Welke voorschriften zijn van toepassing voor evenementen
met 1.000 of meer personen?

Meer dan 1.000 personen mogen alleen samenkomen als de locatie voor maximaal een derde
van de normale capaciteit wordt gebruikt. Dat wil zeggen: 1.000 personen mogen alleen
samenkomen op plaatsen die zijn ingericht voor ten minste 3.000 personen buiten de limieten
die zijn vastgesteld in verband met het coronavirus. Bij grotere aantallen is de regel van
overeenkomstige toepassing.
Nieuw is ook de verplichting in de deelstaat dat vanaf de drempel van 1000 personen niet
alleen de lokale autoriteiten het evenement moeten goedkeuren, maar dat ook het ministerie
van Volksgezondheid zijn toestemming moet geven. Want zulke grote evenementen hebben
doorgaans meer dan alleen een lokale betekenis. De coördinatie met het ministerie van
Volksgezondheid wordt uitgevoerd door de lokale autoriteiten.

Bestaan er speciale voorschriften voor culturele
evenementen?
Er gelden vergelijkbare voorschriften als voor andere evenementen: passende
voorzorgsmaatregelen voor de hygiëne, toegangscontrole, een minimale basisafstand, een
permanente goede ventilatie van de ruimte, een gemakkelijke traceerbaarheid en, indien
nodig, het gebruik van mondkapjes. Bij meer dan 300 toeschouwers is het evenement alleen
toegestaan op basis van een speciaal plan inzake bescherming van de hygiëne en tegen
infectie.

Welke voorschriften zijn van toepassing op populaire en
recreatieve sportactiviteiten?
Sport- en trainingsactiviteiten op en in openbare of particuliere sportfaciliteiten en in
openbare ruimten zijn onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Dit omvat passende
voorzorgsmaatregelen voor hygiëne, toegangscontrole en het garanderen van een
minimumafstand van 1,5 meter - ook in douche-, was- en kleedruimtes. Bij het sporten in
gesloten ruimtes moet ook een goede ventilatie worden gewaarborgd.

Welke voorschriften zijn van toepassing op
contactsporten?
Groepen tot 30 personen of twee teams, inclusief alle volgens de statuten of het
wedstrijdreglement van de vereniging toegestane spelers mogen de contactsporten hervatten.
Eenvoudige traceerbaarheid moet worden gewaarborgd.
Sportfestijnen en soortgelijke evenementen blijven tot ten minste donderdag 31 december
2020 verboden.

Welke regels gelden voor gymlokalen?
Contactsporten kunnen ook in de gymlokalen worden uitgeoefend. Zwemlessen zijn ook
mogelijk.

Onder welke voorwaarden zijn wedstrijdsporten
mogelijk?

Hiervoor moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen op het gebied van hygiëne,
infectiebescherming, toegangscontrole en een minimale afstand van 1,5 meter. Voor
beroepssporten gelden speciale regels, die zowel professionele competities als competities van
professionele ruiters en paardenrennen onder passende voorwaarden toestaan.

Hoeveel toeschouwers zijn toegestaan bij wedstrijden in
regionale competities of toernooien?
Vanaf 16 september mogen bij wedstrijden in regionale competities of toernooien opnieuw
meer dan 300 toeschouwers aanwezig zijn, op voorwaarde dat een specifiek concept voor de
hygiëne en de bescherming tegen infecties wordt voorgelegd. Bij meer dan 1.000
toeschouwers geldt, net als bij andere evenementen, een bovengrens van een derde van de
capaciteit van de sportaccommodatie.

Wat is de toeschouwersregeling voor landelijke
sportevenementen?
Wat betreft nationale sportevenementen - waaronder wedstrijden in de Bundesliga - hebben
de deelstaten op 15 september overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijke
regeling. Het toegestane aantal toeschouwers wordt voor elke locatie afzonderlijk bepaald. De
maximaal toegestane capaciteit tijdens een proefperiode van zes weken is bij meer dan 1.000
toeschouwers 20 procent van de capaciteit van het betreffende stadion of zaal. De afstand van
1,5 meter moet ook worden gewaarborgd door de bezoekersstromen bij de in- en uitgang te
beperken en door het serveren en het gebruik van alcohol te verbieden. Het is verplicht om
een mondkapje te dragen totdat u een zit- of staanplaats inneemt. Alle toeschouwersplaatsen
moeten vast worden toegewezen. Gastenkaarten kunnen niet worden verstrekt. Er worden
geen toeschouwers toegelaten tot evenementen als de 7-daagse incidentie per 100.000
inwoners op de locatie hoger is dan of gelijk is aan 35 en het infectieproces niet duidelijk kan
worden afgeremd.

Is het toegestaan om wellnesscentra, zwembaden en
sauna's te heropenen?
Ja, wellnesscentra, pretparken en zwembaden mogen weer geopend worden. Ook sauna's en
soortgelijke faciliteiten mogen opnieuw worden opengesteld. Deze wellnessfaciliteiten mogen
ook in logiesverstrekkende bedrijven opnieuw worden opengesteld. De desbetreffende
voorschriften inzake hygiëne en bescherming tegen infecties moeten in acht worden genomen.

Op welke wijze wordt de detailhandel gefaciliteerd?
Sinds 15 juni zijn er ook wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de toegangsbeperking in de
detailhandel. Deze wordt uitgebreid van één persoon per tien vierkante meter tot één persoon
per zeven vierkante meter van de winkelruimte.

Geldt dit ook voor musea en tentoonstellingen, zoo’s en
dierenparken?

Ja, ook daar wordt de bezoekerslimiet uitgebreid van één persoon per tien vierkante meter
naar één persoon per zeven vierkante meter.

Mogen de bars geopend zijn?
Ja, bars mogen onder bepaalde voorwaarden openen.

Hoe zit het met clubs, disco's en bordelen?
Clubs, discotheken en soortgelijke voorzieningen blijven gesloten. De exploitatie van
bordelen en afwerkplekken is alleen toegestaan in overeenstemming met de normen voor
hygiëne en bescherming tegen infecties zoals vastgelegd in de bijlage bij de Coronabeschermingsrichtlijn.

Welke voorschriften gelden voor de horeca?
Verder mogen er maximaal tien personen samen aan een tafel zitten - of personen uit twee
huishoudens of rechtstreekse bloedverwanten. Er moeten passende voorzorgsmaatregelen voor
hygiëne, toegangscontrole, een minimale afstand van 1,5 meter evenals de traceerbaarheid worden
genomen; gedetailleerde voorschriften zijn te vinden in de desbetreffende regelgeving op het gebied
van hygiëne en infectiebescherming. In horecagelegenheden zijn feesten (bijv. bruiloftsfeesten,

jubilea) met maximaal 150 personen onder bepaalde voorwaarden weer mogelijk.

Welke voorschriften gelden er voor shisha lounges?
Shisha’s mogen niet tegelijkertijd door meerdere personen worden gebruikt alleen met behulp
van wegwerpmondstukken en -slangen, die na gebruik worden weggegooid en alleen wanneer
het pand volledig en permanent wordt geventileerd.

Mag er gebarbecued worden?
Ja, barbecueën op openbare plaatsen of voorzieningen is toegestaan. De contactbeperkingen
(alleen groepen tot 10 personen, naaste familieleden, personen uit twee verschillende
huishoudens) moeten in acht worden genomen.

