WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

HOE ZORG JE THUIS VOOR EEN VEILIGE ZOMER
VOOR JEZELF EN JE GELIEFDEN?

BASISMAATREGELEN - ALTIJD EN OVERAL
Verlucht
je huis
regelmatig

Ontmoet mensen
liefst buiten

Laat je
vaccineren

Was
je handen
vaak

Gebruik
elke zakdoek
maar 1 keer

Misschien besmet?
Bel de dokter.
Blijf thuis.

AL JE BEZOEKERS ZIJN GEVACCINEERD*

BEZOEK?
Bij
voorkeur
buiten

Nies en hoest
in een zakdoek
of je elleboog

Binnen kunnen
maximum 8 personen
op bezoek komen

De basismaatregelen
zijn voldoende.
Geniet!

Kinderen
tot en met 12 jaar
niet meerekenen

NIET AL JE BEZOEKERS ZIJN GEVACCINEERD*
Beperk het
aantal
mensen

Wie niet gevaccineerd is,
doet best eerst
een zelftest

Hou afstand of
draag een mondmasker
(vanaf 13 jaar)

Geniet!

1,5m
* Volwassen bezoekers.
2 weken na de laatste prik
ben je volledig gevaccineerd.
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HOE ZORG JE VOOR JEZELF EN JE BEZOEKERS
TIJDENS EEN FEESTJE THUIS?

VOORBEREIDING
Samen eten, drinken en dansen
geven extra risico's.
Hou afstand en vermijd risico's.

BESCHERMING

GEZELSCHAP
Bij
voorkeur
buiten

Voorzie ontsmettingsmiddel
en doekjes voor handen,
tafels, ...

Spreek af wie extra
aandacht heeft voor
een goede organisatie

Binnen kunnen
maximum 8 personen
op bezoek komen

Kinderen
tot en met 12 jaar
niet meerekenen

Hou afstand of
draag een mondmasker
(vanaf 13 jaar)

Wie niet gevaccineerd
is doet best
eerst een zelftest

1,5m

BEDIENING
Eén persoon
dient op. Die draagt
een mondmasker.

VASTE ZITPLAATSEN
Die persoon geeft
iedereen een
eigen portie

Voorzie
vaste
plaatsen

Voorzie 1,5m
tussen de
groepjes gasten

Deel een tafel met
huisgenoten of
maximum 8 personen
1,5m
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OPEN

HOE ORGANISEER JE VEILIG EEN EVENT?

WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE

BASIS

VOOR IEDEREEN (bezoekers, medewerkers, artiesten, leveranciers, ...)

Het aantal toegelaten
personen vind je op
www.info-coronavirus.be

Hou 1,5m
afstand. Ook in
toiletruimte, lift, ...

Breng een
mondmasker
mee

Was
je handen
vaak

Nies en hoest
in een zakdoek
of je elleboog

Gebruik
elke zakdoek
maar 1 keer

Misschien besmet?
Bel de dokter.
Blijf thuis.

1,5m

VOORAF
Je moet de nodige
aanvragen doen
bij je gemeente

Wijs een Covid
Coördinator
aan

Zorg voor een
mobiliteitsplan,
looprichtingen, ...

Maak afspraken
zichtbaar. Communiceer
ze met iedereen.

Stimuleer
reserveren

Mondmasker
verplicht bij
op- en afbouw

www.covideventriskmodel.be

TIJDENS
Laat deuren
en tenten maximaal open.
Verlucht ruimtes regelmatig.

Draag binnen een
mondmasker. Ook buiten als
je geen afstand kan houden.

Registreer
de gegevens
van iedereen

Verspreid
bezoekers
in tijd en ruimte

(vanaf 12 jaar)

Voorzie handgel
en mondmaskers

Ontsmet gedeeld
materiaal na
elk gebruik

Dansen, zingen
en schreeuwen is
niet toegestaan

Serveer je eten en drinken?
Volg de richtlijnen
van de horeca.
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HOE KAN JE VEILIG OP REIS VERTREKKEN?

WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE/NL/REIZEN

VANAF
28 JUNI

VOORBEREIDING - DOE DIT TIJDIG
Elk land van
bestemming heeft
eigen regels

Je hebt een
Corona Certificaat nodig
(met QR code)

Zoek op welke regels
er zijn vóór je vertrekt
https://diplomatie.belgium.be/
https://reopen.europa.eu

klik op 'Reisadviezen per land'

02 501 81 11

ER ZIJN 3 TYPES CORONA-CERTIFICATEN

1

Je bent
volledig
gevaccineerd *

2

Je had Covid **
en je quarantaine
is voorbij

Laat een PCR-test afnemen. Vraag online
een code aan om een afspraak te maken
bij een testcentrum, labo (of huisarts). ***

3

Na een
negatieve test krijg
je een certificaat

www.mijngezondheid.be
* 2 weken na de laatste prik

** Je quarantaine is voorbij.

ben je volledig gevaccineerd.

Je had een positieve PCR-test.
Die is niet ouder dan
180 dagen (6 maanden).

*** Een overzicht van plaatsen waar je terecht kan, vind je ook op www.mijngezondheid.be
Sommige landen aanvaarden ook Rapid Antigentesten.
Maak een afspraak bij een labo of sommige testcentra.

JE KAN HET CORONA-CERTIFICAAT OP 3 MANIEREN KRIJGEN

1

Gebruik de app
CovidSafeBE

2

Download
en print het

www.mijngezondheid.be

3

Bel en ontvang
het per post

OP JE BESTEMMING
Volg de regels van
je bestemming

Geniet!

Vlaanderen: 078 78 78 50
Brussel:
02 214 19 19
Wallonië:
071 31 34 93
Duitstalige Gemeenschap: 0800 23 0 32
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VANAF
1 JULI

HOE KOM JE VEILIG TERUG VAN REIS?

VUL EEN PLF IN (PASSAGIER LOCATIE FORMULIER)
Vul het formulier online
in. Of print het formulier
en vul het in.

MEEREIZENDE KINDEREN?

Dat moet niet als je met de auto
terugkeert uit een EU-land.
En daar minder dan 48u was.

Meereizende kinderen
jonger dan 12 jaar volgen
de procedure van hun ouders

max.
48u

www.info-coronavirus.be/nl/plf

JE BENT VOLLEDIG GEVACCINEERD* OF JE WERD BESMET MET COVID**
BUITEN EUROPA

BINNEN EUROPA De kleurcodes vind je op https://reopen.europa.eu
GROEN

ORANJE

ROOD

DONKERROOD

LANDEN ZONDER REISBEPERKINGEN

LANDEN MET REISBEPERKINGEN

PCR test bij aankomst.
Quarantaine tot negatief resultaat.

Je hoeft niks te doen

1
dag

1x
10
dagen

ZONE MET HEEL HOOG RISICO

2x

PCR test bij aankomst en op dag 7.
10 dagen quarantaine.

JE BENT NIET VOLLEDIG GEVACCINEERD* EN JE WERD NOG NIET BESMET MET COVID**
BUITEN EUROPA

BINNEN EUROPA De kleurcodes vind je op https://reopen.europa.eu
GROEN

ORANJE

Je hoeft niks te doen

ROOD

DONKERROOD

Negatieve PCR test bij aankomst.
PCR-test
Quarantaine tot
max. 72u oud negatief resultaat.
OF

LANDEN ZONDER REISBEPERKINGEN

Je hoeft niks te doen

PCR test bij aankomst en op dag 7.
10 dagen quarantaine.
10
dagen

1
dag

2x

1x

ZONE MET HEEL HOOG RISICO

LANDEN MET REISBEPERKINGEN

10
dagen

PCR test bij aankomst en op dag 7.
10 dagen quarantaine.

2x
* 2 weken na de laatste prik ben je volledig gevaccineerd.
** Je testte positief. Niet langer geleden dan 180 dagen (6 maanden). Je quarantaine is voorbij.
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