
 

 
 

 
 
 

CORONAVIRUS UPDATE 
29 juni 
 
 
 Beste collega’s,  

  

Update naar aanleiding van de (voorlopig laatste) persconferentie van 25 juni 2020 

 

Hierbij een uitwerking van de voorlopig laatste persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge. 

 

Werkinhoudelijk is er voor ons niet zoveel veranderd. De basisregels zijn nog steeds van kracht en er wordt 

gehamerd op de 1,5 meter. Alle locaties zijn gezien en aangepast op deze 1,5 meter en overal staan 

kuchschermen. 

 

Mocht er toch nog iets naar wens zijn dan horen we dat uiteraard graag. 

 

Persconferentie: 

 

De opname, sterfgevallen en besmettingen zijn stabiel laag of licht dalend vandaar dat de versoepeling nu op 1 

juli is ipv 1 september. 

 

Er moet niet gedacht worden “dit was de Coronatijd, nu weer terug naar de onze”. De basisregels zijn van groot 

belang en vooral de 1,5 meter afstand. 

Een mooie quote was “Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar” en er zal nog meer zelfdiscipline 

bij komen kijken. 

 

Twee punten vandaag. 

1) Activiteiten binnen 

2) Activiteiten buiten 

Zoveel mogelijk dezelfde regels om het overzichtelijk te houden. 

 

Activiteiten binnen: 

- 1,5 mtr afstand 

- Max 100 gasten 

- Bij reserveren en vooraf checkgesprek zijn er geen maximale aantallen meer (dus waar het kan mogen 

er meer dan 100 gasten komen, Ahoy, Carré, grote restaurants en grote kerken) 

- Bij constante doorstroming (winkels, musea) blijft de handhaving en de maatregelen zoals ze zijn. 
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Activiteiten buiten: 

- 1,5 mtr afstand 

- Bij activiteiten met een max van 250 gasten/deelnemers is geen zitplaats, checkgesprek of reservering 

nodig (klein buurtconcert, langs de lijn, BBQ) 

- Staan mag met uitzondering van de horeca 

- Buiten geen maximale aantallen meer als er voldoende zitplaatsen zijn met een reservering en vooraf 

checkgesprek (grote buitenconcerten, festivals en sportwedstrijden) 

- Dierentuinen, pretparken, braderieën, kermissen, e.d. hebben geen max aantal personen meer. 

 

De harde randvoorwaarden zijn dat de sanitaire, hygiënische en logistieke omstandigheden in orde zijn en alles 

op 1,5 mtr ingericht is. 

 

Onderwijs 

- Per 1 juli kan het voortgezet onderwijs ook weer volledig open (na de zomervakantie). 

- Leerlingen hoeven (tot 18 jaar) niet op 1,5 mtr van elkaar, de docenten onderling wel. 

- De leerlingen en docenten van de MBO’s, HBO’s en Universiteiten moeten wel op 1,5 mtr afstand 

blijven. 

 

OV en vervoer per 1 juli 

- Alle zitplaatsen weer open 

- Alleen reizen in noodzaak is vervallen 

- Vermijd nog steeds drukte  

- Reis niet in de spit 

- Geef elkaar ruimte 

 

Taxi, busjes en touringcars 

- Met reservering 

- Met checkgesprek 

- Met mondkapje 

 

Eigen vervoer 

- Meer mensen uit andere gezinnen 

- Advies: mondkapje en checkgesprek 

 

Horeca 

Buiten geen 1,5 mtr meer tussen de tafeltjes als er kuchschermen geplaatst zijn 

 

Wel open: 

- De sekswerkers mogen weer aan het werk 



 

 
 

- Alle sporten mogen weer binnen en buiten 

- Contactsporten mogen weer incl wedstrijden 

- Sportscholen mogen weer open 

- Zangkoren mogen repeteren en optreden 

 

Niet open tot september (weegmoment) 

- Discotheken 

- Nachtclubs 

 

NIET: hard meezingen, schreeuwen, spreekkoren. 

 

Belangrijke site die er bij komt is: 

https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/ 

 

Bij besmetting 0800-1202 bellen en de teststraat GGD 

Mogelijk gaat er ook getest worden bij mensen die uit het bron- contactonderzoek komen die niet ziek zijn. 

De app is bijna klaar en zal rond half juli getest worden. 

 

De verzorgingshuizen mogen weer bezoek ontvangen als het tehuis vrij is van besmettingen. 

 

De laatste opmerking was dat we de besmettingen nu in Nederland goed onder controle hebben maar dat het 

wereldwijd hoger is dan ooit. 

 

Houd je alsjeblieft aan de regels en maatregelen zodat we een 2e golf echt tegen kunnen gaan en werk zoveel 

mogelijk thuis. In een vorige update stonden nog 2 sites voor als je op vakantie gaat zodat je straks in het 

buitenland niet voor verrassingen komt te staan 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/ 

 

Voor nu…fijne vakantie alvast😊 
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