UPDATE dinsdag 30 juni 2020, 16:36
Nieuwe noodverordening van kracht: 1,5 meter afstandsnorm
In veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf 1 juli een nieuwe noodverordening. Daarin zijn
de nieuwe versoepelingen van de landelijke coronamaatregelen formeel geregeld in deze
regio. Het is weer mogelijk om in grotere groepen samen te komen. Kleinschalige
evenementen kunnen georganiseerd worden, zoals een braderie, kermis, sportevenement of
(food)festival, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Sportscholen, fitnessclubs,
sauna, wellness centra en casino’s openen hun deuren. Alle sporten kunnen ook weer
worden beoefend. De algemene norm is: houd 1,5 meter afstand tot elkaar.
Per 1 juli mogen voetbalstadions weer publiek ontvangen; het is wel verboden om te
schreeuwen en zingen, om de kans op verspreiding op het coronavirus zo klein mogelijk te
houden. Discotheken en nachtclubs blijven vooralsnog gesloten.
Blijf thuis bij klachten en laat u testen
“Het is ontzettend belangrijk dat iedereen de basisregels naleeft”, aldus Marianne
Schuurmans, voorzitter van Veiligheidsregio Kennemerland. “Juist nu het beter gaat, het
virus onder controle is en lokale uitbraken sneller op te sporen en in te dammen zijn, moeten
we verstandig omgaan met de vrijheden die we hebben teruggekregen met de
versoepelingen. Het virus is nog niet weg. Als we de basisregels nu aan onze laars lappen,
zijn lokale uitbraken heel aannemelijk of erger: moeten we bepaalde versoepelingen weer
terugdraaien. Niemand zit daar op te wachten. Dus blijf thuis bij klachten en laat u testen
indien u klachten heeft. Pas de hygiëneregels toe (handen wassen, niezen in ellenboog),
houd 1,5 meter afstand en werk zoveel mogelijk thuis. Geef elkaar de ruimte, binnen en
buiten. Neem uw eigen verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het coronavirus te
voorkomen.”
De noodverordening die per 1 juli geldt is hier te downloaden. Het persbericht met meer
informatie over de nieuwe noodverordening en de voorwaarden voor samenkomsten
toegelicht (o.a. evenementen, horeca) is hier te lezen.

