
Basisscholen en  
kinderopvang
Basisscholen verkleinen de groepsgrootte  
in de klas
• 50% onderwijstijd (hele dagen)

Speciaal (basis)onderwijs
• 100% onderwijstijd (hele dagen)

Kinderopvang en gastouders weer volledig 
toegestaan
Noodopvang blijft open voor kinderen van ouders  
in cruciale beroepsgroepen en bij kwetsbare  
thuissituatie.
De school informeert ouders over de manier  
waarop maatregelen moeten worden nageleefd.

Contactberoepen
Kappers, schoonheidsspecialisten (zoals pedicuren), 
rij-instructeurs, (para)medische beroepen (zoals  
diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus) 
en alternatieve geneeswijzen (zoals acupuncturist, 
homeopaat)

• Zoveel mogelijk 1,5 meter afstand
• Er wordt gewerkt op afspraak
•  Voorafgaand aan afspraak worden vragen  

over gezondheid gesteld om in te schatten  
of iemand een risico oplevert

Binnen- en  
buitenzwembaden
• Houd 1,5 meter afstand
• Kleedruimtes open, douches gesloten

Bibliotheken
• Houd 1,5 meter afstand

Buiten sporten  
volwassenen (18+)
Buiten sporten in teamverband  
bij sportclubs/openbare ruimte

• Houd 1,5 meter afstand
•  Kleedruimtes en kantines blijven gesloten
•  Geen wedstrijden/potjes, alleen  

trainingen
•  Scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugd- 

verenigingen mogen ook weer activiteiten 
organiseren in de buitenlucht

Basisregels

Houd 1,5 meter afstand

Vermijd drukte

Werk zoveel mogelijk thuis

Was vaak je handen

Heb je verkoudheids- 
klachten? Blijf dan thuis.

 
Ben je ook benauwd en/of  

heb je koorts? Dan moeten alle  
huisgenoten thuisblijven.

Bovendien:
-  Hoest en nies in  

binnenkant van  
je elleboog

-  Gebruik papieren  
zakdoekjes

- Schud geen handen

 .

Weer open vanaf 11 mei

Gemeenten in de regio:  

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, 

Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Terrassen

Bioscopen (max. 30 personen)

Restaurants/Cafés (max. 30 personen)

Culturele instellingen (max. 30 personen)

Musea

Voortgezet onderwijs

Voorzieningen campings en vakantieparken

Bioscopen (max. 100 personen)

Restaurants/Cafés (max. 100 personen)

Culturele instellingen (max. 100 personen)

Georganiseerde samenkomsten  
(max. 100 personen)

Alle sporten (binnen en buiten),  
incl. wedstrijden en betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en coffeeshops

Casino’s

Kantines

Tijdlijn versoepeling maatregelen vanaf 1 juni 
1 juni• 1 juli• 1 september•

Worden er weer veel mensen ziek? Dan gaan deze stappen later in.

Dierentuin en pretparken
Dierentuin, pretparken en natuurparken  
(zoals plantentuinen)

• Houd 1,5 meter afstand
•   Eet- en drinkgelegenheden in het park  

blijven gesloten
•   Toiletten in het park zijn open


