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27/10/2020

Streefdoel = maximale beperking van het aantal sociale contacten => om de zorgsector maximaal te
ontzien en de curve van zowel het aantal besmettingen, het aantal hospitalisaties en de ICUbezettingsgraad om te buigen naar een dalende lijn; alleen zo kunnen we een lockdown vermijden
We vragen de bevolking een zware inspanning, maar mits die inspanningen correct nageleefd
worden en het juiste effect ressorteren, zal er later opnieuw meer mogelijk worden; als we met z’n
allen deze inspanning leveren, kunnen we het hopelijk gezellig maken met de familie in de
kerstperiode
Voor alle duidelijkheid: het volledige zorg- en welzijnsaanbod blijft maximaal doorlopen; we zullen
tevens initiatieven ontplooien om speciale aandacht te geven aan het mentaal welbevinden van
mensen, in het bijzonder van kwetsbare doelgroepen.
We doen dit alles tevens zonder de economie in de problemen te brengen, bedrijven en winkels
blijven open.
Maatregelen (gaan in vanaf vrijdagavond 30/10 om 18u)
a. Vrije tijd
i. Alle georganiseerde vrijetijdsbesteding boven 12 jaar wordt stopgezet; jeugd- en
sportkampen voor -12-jarigen zijn wel nog toegelaten (zonder overnachting)
ii. Indoor activiteiten (zwembaden, binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, fitness,
wellness & sauna’s, casino’s,gokkantoren, …) => alles dicht
iii. Cultuur => alles dicht (zowel professionele sector als socio-culturele activiteiten),
behalve bibliotheken
iv. Evenementen => alles verboden (incl. kermissen, rommelmarkten, kerstmarkten,
winterdorpen, schaatsbanen e.d.), behalve wekelijkse markten;
v. Sport
1. Alles verboden boven 12 jaar, behalve bij professionele
sportbeoefening (zonder publiek) en behalve individueel en met
regel van 4 sporten kan wel nog outdoor
2. Eén ouder/begeleider van -12-jarigen mag zijn/haar kind naar
sportclub brengen en blijven kijken, maar afstand bewaren en
mondmaskerplicht cf. geldende afspraken
vi. Jeugd => idem als sport, alles boven 12 jaar verboden; jeugdactiviteiten voor -12jarigen wel nog toegelaten (zonder overnachting), met respect voor geldende
afspraken; outdoor speelpleinen zijn wel open, ook voor +12-jarigen, met respect
voor regel van 4
vii. Erediensten, huwelijken, begrafenissen etc. => met respect voor afstandsregels
en beperkt tot max. 40p, conform MB, protocollen dus buiten werking
b. Economie
i. Telewerk => conform MB: maximaal, niet verplicht; wel intra-Vlaamse monitoring
i.s.m. sociale partners i.f.v. maximale toepassing

ii. Retail => beperken tot max. 2 volwassenen of 1 ouder met minderjarige kinderen
c. Onderwijs
i. Hoger onderwijs => cf. universiteiten ook code rood voor hogescholen, enkel nog
online afstandsonderwijs, met enige souplesse voor eerstejaars en practica vanaf
12/11
ii. Leerplichtonderwijs => sluiting op 9 en 10 november; vanaf 12/11 terug open
d. Zorg
i. Zorgvoorzieningen voor ouderen en kwetsbaren => bezoek wordt beperkt tot 1
knuffelcontact en 1 extra contact per 14d; we onderzoeken of we mantelzorgers
tijdelijk kunnen laten inwonen
ii. Om extra buffercapaciteit voor ziekenhuizen te creëren zetten we prioritair in op
herstelverblijven en revalidatieziekenhuizen
e. Algemeen
i. Mondmaskers => geen algemene verplichting outdoor
ii. Samenscholingsverbod => blijft beperkt tot 4p
iii. Avondklok => geen uitbreiding t.o.v. MB
f. Handhaving
i. Aanpassing preventiedecreet i.f.v. handhaving quarantaine ligt in het parlement
klaar om goedgekeurd te worden
ii. We voorzien in een reglementaire basis, in eerste instantie voor Lijncontroleurs,
om GAS-boetes uit te schrijven, bv. wegens niet-naleving mondmaskerplicht
iii. Oproep aan de federale regering om standaard GAS-boetes mogelijk te maken in
het kader van handhaving Corona-maatregelen

Ondernemingen die door deze maatregelen verplicht gesloten worden, hoeven voor deze periode
van verplichte sluiting hun omzetverlies niet te bewijzen om in aanmerking te komen voor het
Vlaams beschermingsmechanisme.

