20 kwietnia 2021

Etap 1: otwarcie tarasów i sklepów, zakończenie
godziny policyjnej
Spodziewamy się, że liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa zacznie się zmniejszać.
Dlatego 28 kwietnia zrobimy pierwszy, ostrożny krok w ramach planu zniesienia obostrzeń.

Mycie rąk

Podstawowe
zasady

Myj często ręce.
Kaszleć i kichać należy w
zgięcie łokciowe.

Odległość Zachowaj odległość
wynoszącą 1,5 metra.
.

Testy

Unikaj miejsc
przepełnionych.

Zostań w domu, jeśli
masz dolegliwości.
Niezwłocznie poddaj się
testowi.

Plan zniesienia obostrzeń: etap 1, od 28 kwietnia
Godzina policyjna

Placówki gastronomiczne na
zewnątrz

Zakończenie godziny policyjnej w
dniu 28 kwietnia o godz. 4.30.
Tarasy na zewnątrz otwarte są od
godz. 12.00 do 18.00.

Odwiedziny w domu
Maksimum 2 osoby odwiedzające
dziennie (nie licząc dzieci w wieku
do 12 lat).

Placówki oświatowe
Od 26 kwietnia otwarte są szkoły
wyższe typu hbo i wo z
zachowaniem określonych
warunków.
Otwarte są biblioteki placówek
oświatowych, takich jak szkoły
typu mbo, hbo i wo.

Uroczystości pogrzebowe
Dozwolone jest uczestnictwo
maks. 100 osób na uroczystości
pogrzebowej.

Mogą z nich korzystać maks. 2
osoby lub jedno gospodarstwo
domowe na stolik (nie licząc
dzieci w wieku do 12 lat).
Maks. 50 osób na tarasie na
zewnątrz.
Obowiązkowa jest wcześniejsza
rezerwacja, ankieta dotycząca
stanu zdrowia oraz stałe miejsce
do siedzenia.
Przemieszczanie się dozwolone
jest tylko w celu udania się do
toalety lub garderoby albo
zapłaty rachunku. W środku
należy nosić maseczkę.
Tarasy przy obiektach
sportowych są zamknięte.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Sklepy i targowiska
Sklepy nie sprzedające
artykułów pierwszej potrzeby
otwarte są do godz. 20.00.
Sklepy nie sprzedające artykułów
pierwszej potrzeby mogą
przyjmować maks. 1 klienta na
25 m2. Niezależnie od
powierzchni sklepu można
przyjmować 2 klientów na
każdym piętrze.
Otwarte są targowiska, na
których sprzedaje się żywność
oraz inne produkty.
Sklepy należy odwiedzać
samemu w spokojnych
momentach dnia.

Egzaminy z teorii
Dozwolone jest
przeprowadzanie egzaminów z
teorii na prawo jazdy, prawo
prowadzenia statków oraz na
uprawnienia dla pilotów.

Dodatkowe informacje i warunki:
rijksoverheid.nl/openingsplan
albo zadzwoń pod 0800-1351

