
HET CORONAVIRUS

Mag je afspreken?

dichter 
dan 1,5m

je mag met 1 vaste persoon afspreken

zonder 
mondmasker

en

personen met 
wie je 
samen woont,
tellen niet mee 

maximum 1
extra persoon 
op hetzelfde 
moment in je huis

woon je samen?
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HET CORONAVIRUS

Mag je afspreken?

dichter 
dan 1,5m

je mag met 1 vaste persoon afspreken

zonder 
mondmasker

en

maximum 1
extra persoon 
op hetzelfde 
moment in je huis

woon je alleen?

blijf 1,5m 
van elkaar

je mag met 1 extra persoon afspreken

met
mondmasker

of

alleen op 24 december 
of 25 december:
je vaste persoon en 1 extra persoon 
op hetzelfde moment in je huis
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HET CORONAVIRUS

Mag je afspreken?

kinderen onder 
12 jaar tellen 
niet mee

spreek je buiten af?

maximum 4 
personen samen

je mag niet op 
straat komen 
van 24u tot 5u

blijf 1,5 m  
van elkaar

1,5m

draag een 
mondmasker

vuurwerk is verboden 
van 1 december 
tot en met 15 januari
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HET CORONAVIRUS

Mag je naar de kerk, de moskee, 
de tempel of de synagoge?

blijf 1,5 m  
van elkaar

1,5m

draag altijd een 
mondmasker

maximum 
15 personen

erediensten, begrafenissen en huwelijken mogen
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alle plaatsen om te bidden zijn open

kinderen 
onder 12 jaar 
tellen niet mee

pastoor, imam, 
rabbijn... 
tellen niet mee



HET CORONAVIRUS

Mag je op reis?

je gaat beter niet 
op reis naar het buitenland

de kleur van 
de regio kan 
veranderen je vindt de kleuren en regels op:

elke regio krijgt een kleur:

je mag gaan je gaat 
beter niet

je gaat 
beter niet

let op:

elk land, elke regio
heeft andere regels

https://diplomatie.belgium.be/nl/
Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/
reisadviezen
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HET CORONAVIRUS

Kom je terug naar België?
Was je langer dan 48 uur op reis?

vul een formulier in 
voor je terugkomt

wat moet je doen?

groen oranje rood

krijg je geen sms? 
je moet niets doen

krijg je een sms?
ga 7 dagen 
in quarantaine:
je blijft in je huis

doe een corona-test
na 7 dagen

je mag alleen naar
de supermarkt,
de apotheek, 
en de dokter 

draag altijd een 
mondmasker
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HET CORONAVIRUS

Wonen je familie en vrienden niet in België?
Willen ze naar België komen?

ze moeten een 
corona-test 
doen

VANAF 25 DECEMBER 2020

wanneer? 
48u voor ze 
in België zijn

is het resultaat 
negatief?

is het resultaat 
positief?

ze mogen 
komen

ze moeten 
een attest 
meebrengen

ze mogen 
niet komen


