Wij blijven in een versterkte fase 2 in de aanpak van het coronavirus Covid-19. Operationeel gezien
zitten we in de federale fase. Dat wil zeggen dat de maatregelen vanaf nu gecoördineerd worden
door het nationaal crisiscentrum. De huidige maatregelen zoals deze ochtend doorgestuurd blijven
gelden (zie bijlage). In dit bericht geven we u enkele aanvullingen mee, voortvloeiend uit een video
conferentie die de gouverneurs deze ochtend hadden met het crisiscentrum, de federale en
regionale ministers en de voorzitter van de risk management groep.
Allereerst is het zeer belangrijk mee te delen dat een Ministerieel Besluit klaarligt waarin alle
maatregelen duidelijk staan opgesomd. Vanaf het moment dat dit MB van kracht gaat, dienen alle
andere besluiten, genomen door gouverneurs en burgemeesters, te worden ingetrokken. Op deze
manier zorgen we ervoor dat eendrachtig en consequent overal dezelfde maatregelen gelden,
vastgelegd in het MB. Alle maatregelen die federaal worden genomen zullen, via de federale
diensten van de gouverneurs, doorstromen naar de lokale besturen. Verder kan informatie ook
worden opgevolgd via ICMS.
De leidraad BLIJFT het beleid inzake ‘social distancing maatregelen’ die tot doel hebben de
verspreiding van het virus tegen te gaan. De maatregelen zijn erop gericht om, rekening houdend
met de specifieke omstandigheden, de intensiteit en de hoeveelheid van nauwe contacten tegen te
gaan. Er wordt nadrukkelijk op gewezen een mix van leeftijden te vermijden. Hierbij nogmaals de 7
principes die de leidraad vormen:
1. aantal personen dat samenkomt
2. intensiteit tussen de mensen die samenkomen
3. duur van het contact
4. beslotenheid ruimte
5. mengeling van leeftijden
6. haalbaarheid van de maatregelen
7. noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit.
Wij geven u hierbij een overzicht met verduidelijking van de manier waarop de genomen
maatregelen geïnterpreteerd en toegepast dienen te worden. Uiteraard is dit evolutief en wordt
dit aangevuld wanneer meer informatie beschikbaar is:


Alle bijeenkomsten worden geannuleerd, ongeacht of het binnen of buiten activiteiten zijn,
ongeacht het aantal deelnemers. Alle feesten in feestzalen worden geannuleerd. In beperkte
familiale kring zijn bijeenkomsten mogelijk (privé), maar hier dienen de maatregelen m.b.t.
social distancing in acht genomen te worden. Een mix van leeftijden moet te allen tijde
worden vermeden.



Alle recreatieve activiteiten worden afgelast. Activiteiten van jeugdbewegingen en sportclubs
worden geannuleerd. Alle bibliotheken, zwembaden, sportcentra en fitnesscentra worden
gesloten. Sauna - en welnesscentra worden gesloten, tenzij privéverhuur of op afspraak
(bijvoorbeeld bij de schoonheidsspecialist). Kappers zijn gesloten tijdens het weekend.



Alle erediensten worden geannuleerd. Huwelijken, doopsels, en andere vieringen gaan niet
door. De enige uitzondering hierop vormen begrafenissen, weliswaar in beperkte kring. Deze
uitzondering is gebaseerd op 2 overwegingen. Enerzijds het emotioneel zeer belangrijke
karakter van een uitvaart, anderzijds vanuit een overweging van medisch-sanitaire aard en
de problemen die op dat vlak zouden ontstaan indien geen begrafenissen plaatsvinden.
Gebedshuizen mogen wel openblijven voor individuele bezoeken voor bezinning en gebed.



Wat betreft de maatregel in verband met het sluiten van horeca en restaurants: café’s
worden gesloten. Restaurants mogen open blijven om maaltijden te laten afhalen of te
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bezorgen. Er mogen in geen geval mensen ter plaatse eten. Dit betekent dat frituren,
afhaalchinezen, broodjeszaken verder kunnen werken, voor zover zij niemand ter plaatse
laten eten. Hotels (of B&B’s) blijven open, enkel en alleen voor de overnachting. Ontbijten in
publieke ruimte kan niet, op de kamer kan wel.


Markten mogen doorgaan in de week, in het weekend mogen enkel kramen worden
opgesteld die voedingsmiddelen verkopen. Voorwaarde is dat kramen voldoende uit elkaar
worden opgesteld en dat drummen van mensen wordt vermeden.



Voor de werkomgeving: Eerst en vooral wordt benadrukt dat het land blijft werken. Er wordt
niet gevraagd het werk stil te leggen, wel om het werk te organiseren met inachtneming van
de nodige maatregelen. De maatregelen aangaande telewerk blijven van kracht en worden in
de mate van het mogelijke uitgebreid en versterkt. Vergaderingen gaan enkel door indien
ook hier de nodige maatregelen worden genomen (noodzakelijkheid, niet teveel mensen in
kleine ruimte, …). Alle bedrijfsrestaurants worden gesloten, afhalen kan wel.



Het is van groot belang dat de overheid blijft werken. Gemeenteraden, politieraden etc.
blijven doorgaan, maar mogen op een andere manier georganiseerd worden, rekening
houdend met het vermijden van nauw en intensief contact. De gemeentelijke
dienstverlening blijft actief. De manier waarop dit wordt georganiseerd, mag door de
gemeente zelf worden bepaald (bijvoorbeeld werken op afspraak, …).



Winkels: commerciële winkels en shoppingcentra blijven tijdens de week open. In het
weekend worden ze gesloten. Winkels die geen voedingsmiddelen verkopen, mogen in het
weekend ook niet openen op afspraak. Uitgezonderd apothekers en winkels voor voeding en
dierenvoeding mogen ook in het weekend open blijven. Nachtwinkels mogen open blijven. Er
dient echter voor gezorgd te worden dat hier geen toevloed van mensen ontstaat.



Wanneer de maatregelen niet worden nageleefd, dienen politiediensten bestuurlijk op te
treden, en indien nodig de handelszaken / horeca in overtreding, te sluiten. Het is uiteraard
wenselijk hier stapsgewijs op te treden, eerst te verwittigen en te sensibiliseren, en pas dan
tot bestuurlijk optreden over te gaan.



Het is heel belangrijk zeer uitdrukkelijk en duidelijk te blijven communiceren dat de
bevoorrading van voedingswinkels gegarandeerd is, en dat hamsteren geen enkele zin heeft.



Wat betreft politie en hulpverlening: Politie- en brandweerscholen blijven open en werken
verder. Het onderwijs dient echter te worden aangepast aan de maatregelen (geen lessen in
grote aula voor grote groepen, eventueel kleinere groepen net wel in aula, …). Dit geldt voor
de basisopleidingen. Aan de korpschefs wordt gevraagd de opleiders voor basisopleidingen in
de politiescholen, ter beschikking te stellen voor hun opdrachten. Het onderwijs dient
verzekerd te worden. Voortgezette en permanente opleidingen en ad hoc vormingen worden
in de mate van het mogelijke uitgesteld. Voor de eerstelijns politie en brandweermensen
worden nadere richtlijnen m.b.t. persoonlijke beschermingsmiddelen verspreid in de loop
van de dag, vanuit de FOD volksgezondheid.



Wat betreft mondmaskers: mondmaskers voor artsen en tandartsen worden vanaf maandag
provinciaal verdeeld naar de gemeenten. Zij komen in nauw en intensief contact met
patiënten. Belangrijk is te blijven benadrukken wat de richtlijnen voor correct gebruik zijn:
mondmaskers hebben enkel zin voor wie besmet is, om te voorkomen dat die persoon
anderen besmet. Wie niet besmet is, wordt niet beschermd door het dragen van een
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mondmasker, omdat besmetting ook op veel andere manieren tot stand komt (bv: contact
met ogen, …). Aan apothekers worden geen mondmaskers verdeeld. Wie ziek is blijft binnen,
en stuurt iemand anders naar de apotheek. Apothekers die zelf ziek zijn, werken niet. Wat
betreft mondmaskers voor thuisverpleging en ander verzorgend personeel: hierover wordt
later gecommuniceerd.


Voor centra voor illegalen en opvangcentra voor asielzoekers volgt er later meer informatie,
er zullen specifieke richtlijnen worden verspreid door de betrokken overheden en diensten.



De lessen op de kleuter-, lagere- en middelbare scholen worden opgeschort. Er zal
kinderopvang worden georganiseerd zeker voor kinderen van medisch en openbaar
personeel. Internaten kunnen ook openblijven.



Voor reizen naar het buitenland dienen de adviezen van buitenlandse zaken te worden
opgevolgd.



Voor de ziekenhuizen werd gevraagd een algemeen (nationaal) besluit te nemen met
betrekking tot de bezoekregeling. Dit wordt momenteel nader bekeken. Meer informatie
hierover volgt.

Dit is de informatie waarover wij tot nu toe beschikken. Wij houden u uiteraard op de hoogte van
aanvullingen en verdere specificaties. Het volgende overleg vindt morgen om 16u plaats. Nadien
kunnen wij mogelijk meer informatie geven.
Tot slot herinneren we eraan dat de basishygiënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de
handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de ellenboog en dicht contact vermijden. Als je de
minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de
verspreiding van het virus te beperken.
De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor alle burgers met vragen:
- Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
- Voor vragen over economie: 0800/120.33
Voor meer informatie verwijzen we naar www.info-coronavirus.be
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