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Let op: de datum van dit nieuwsbericht is 15 maart 2020. Lees de
actuele informatie over de Nederlandse aanpak en maatregelen tegen
het coronavirus.
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het
coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor
eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en ﬁtnessclubs.
Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de
maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:
Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het
gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel
opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang
is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor
eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6
april.
Aanvulling 16 maart, 16:00 uur: Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte,
zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee
naar huis (niet ter plaatse opeten).
Sport- en ﬁtnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot
en met maandag 6 april.
Aanvulling 16 maart, 18:40 uur: Coffeeshops kunnen open blijven voor bestellingen die
afgehaald worden.
Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren.
Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.
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