Update: Nieuwe Vlaamse maatregelen om verdere
verspreiding van COVID-19 tegen te gaan (gelden
vanaf middernacht)
28 okt 2020

Update 28 oktober 2020 om 17.30 u.
Het aantal coronabesmettingen stijgt razendsnel. Ook in Kortenberg. Wij kunnen
dit virus stoppen, maar dan moeten we nu reageren! De nieuwe Vlaamse
coronamaatregelen zullen vroeger ingaan dan eerder werd gecommuniceerd. De
maatregelen zullen vanaf middernacht gelden (en dus niet vrijdag 30
oktober 2020 om 18 u.). Beperk nu al uw contacten tot de strikt noodzakelijke,
blijf zoveel mogelijk thuis en respecteer de 6 gouden regels. Vraag ook
aan vrienden en familie om zoveel mogelijk thuis te blijven en contacten te mijden.
Stop het virus, u hebt het zelf in de hand! Maar vergeet ook onze ouderen en
kwetsbare inwoners niet. Bel hen even op om te vragen of ze iets nodig
hebben. Houd afstand, maar blijf verbonden!
De Vlaamse Regering heeft op 27 oktober 2020 nieuwe maatregelen genomen om
de verdere verspreiding van het coronavirus(COVID-19) tegen te gaan.
Economie:
Telewerken moet beter dan vandaag. Mensen moeten maximaal van
thuis uit werken.
Winkelen mag nog maximaal met 2 volwassenen of 1 volwassene met
minderjarige kinderen.
Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden, rommel-, kerst- en andere markten niet.
Bedrijven die dicht moeten, kunnen net zoals de horeca op steun rekenen van de Vlaamse overheid.
Handhaving:
Algemeen verbod op samenscholingen: het samenscholingsverbod bij meer dan 4 personen, kinderen onder 12 jaar niet
meegerekend, blijft gehandhaafd.
De controleurs van De Lijn zullen GAS-boetes kunnen uitschrijven aan reizigers die de mondmaskerplicht niet naleven.
De bestaande regels rond mondmaskers en de avondklok van middernacht tot 5 u. blijven behouden.
Er ligt een aanpassing van het preventiedecreet in functie van de handhaving van de quarantaine klaar om goedgekeurd te
worden door het Vlaams Parlement.
Sport:
Er zijn geen beperkingen voor –12-jarigen op het vlak van sport. Zij kunnen zowel binnen als buiten sporten. Kleedkamers en
douches zijn gesloten.
Outdoor mag u individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met maximaal 4 personen sporten.
Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag geen publiek meer komen kijken.
Zwembaden en fitnesscentra moeten dicht.
Jeugd:
Jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer plaatsvinden, onder 12 jaar kan dat wel.
Overnachtingen kunnen niet meer.
Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.
Cultuur en vrije tijd:
Alle cultuurhuizen moeten weer dicht, behalve de bibliotheken.
Er mogen geen evenementen meer plaatsvinden.
Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en sauna’s, casino’s, gokkantoren… kunnen niet
meer plaatsvinden.
Onderwijs:
Ook het hoger onderwijs schakelt naar code rood en maximaal online onderwijs.
Fysieke lessen zijn wel mogelijk voor eerstejaars en practica.
De herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november 2020 voor leerplicht- en volwassenenonderwijs.
Zorg: bezoek woonzorgcentrum kan nog, maar wordt beperkt tot 1 vast knuffelcontact en 1 extra contact dat elke 2 weken kan
veranderen.
Begrafenissen, huwelijken en erediensten: er mogen maximaal 40 mensen aanwezig zijn.
De Vlaamse Regering roept nog eens extra op om de basisregels te volgen en het aantal nauwe contacten tot een absoluut minimum te
beperken.
Blijf op de hoogte van het laatste nieuws in verband met het coronavirus in Kortenberg via www.kortenberg.be/coronavirus.

