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S men tegen corona
Check updates: antwerpen.be/coronavirus V.

U
.:

 s
ta

d 
An

tw
er

pe
n,

 B
ar

t 
Br

ue
le

m
an

s,
 G

ro
te

 M
ar

kt
 1

, 2
00

0 
An

tw
er

pe
n 

| 1
75

46
30

3 
| M

aa
tr

eg
el

en
 2

7/
03

/2
02

1

max +1 max +1

De vertaalde tekst is  
een letterlijke vertaling 

 uit het Nederlands

NL

Niet-medische contactberoepen  
(kappers, schoonheidssalons, …) sluiten.

Kom niet buiten tussen middernacht en 5 uur  
’s ochtends.

Thuiswerk is verplicht daar waar het kan.

Cafés en restaurants blijven gesloten.

Draag een mondmasker als u ouder bent dan  
12 jaar 
• in publieke gebouwen, openbaar vervoer en winkels.
• op plaatsen waar je geen 1,5 meter afstand  

kan houden.

Spreek buiten af met maximaal 4 personen of 
je gezin.

Essentiële winkels (vb supermarkt):  
Winkel alleen en maximaal 30 minuten.

Niet-essentiele winkels (vb kledingwinkel):  
Winkel op afspraak, met max. 2 personen uit 
hetzelfde gezin of met je knuffelcontact.

Ontvang thuis, naast je gezin, maximaal  
1 vaste persoon.
Woon je alleen? Ontvang dan maximaal  
2 vaste personen, apart van elkaar.

Coronaregels  
vanaf 27 maart 
Volg deze regels. Alleen samen kunnen we de 
verspreiding van het coronavirus stoppen.

TU

Bu kurallara uyalım. Koronavirüs salgınının yayılmasını 
ancak birlikte durdurabiliriz. 

TU   27 Mart’tan itibaren geçerli 
korona kuralları

Kafeler ve restoranlar kapalıdır.

Mümkün olan işyerlerinde evden çalışma  
uygulaması zorunludur.

Gece 12 ile sabah 5 saatleri arası sokağa çıkmak 
yasaktır.

Sosyal çevrenizden veya aile bireylerinizden en fazla  
4 kişilik bir grupla ve dışarıda bir araya gelebilirsiniz.

12 yaşından büyükseniz;
• kamuya açık binalarda, toplu taşıma araçlarında, 

mağazalarda.
• ve 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyamadığınız 

yerlerde ağız maskesi takmak zorundasınız.

Zaruri ihtiyaç ürünleri bulunmayan dükkânlar (giysi 
dükkânları gibi): Alışverişe randevuyla ve yanınıza 
sadece 1 kişi alarak çıkabilirsiniz. Bu kişi, aynı çatı 
altında yaşadığınız biri veya sabit temas kurduğunuz 
kişi olmalıdır

Zaruri ihtiyaç ürünleri bulunan dükkânlar (süpermarket 
gibi): Alışverişe tek başınıza çıkın. Alışveriş süresi en 
fazla 30 dakikadır.

Sağlık alanı dışındaki temas kurularak gerçekleştirilen 
diğer meslek işletmeleri (berberler, güzellik salonları, 
…) kapalıdır.

Aile bireyleriniz hariç evinize, hep aynı kişi olmak 
üzere, sadece 1 kişi kabul edebilirsiniz.
Yalnız yaşıyorsanız, hep aynı kişiler ve ayrı ayrı 
zamanlarda olmak üzere en fazla 2 kişi kabul 
edebilirsiniz.


