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21 april 2021
Mededeling #188

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR COVID-19
Met ingang van woensdag, 21 april 2021 tot maandag, 3 mei 2020

Avondklok

Van 19.00 uur 
tot 4.30 uur.

‘S Morgens: 4.30 uur - 8.00 uur  
‘S Middags: 12.00 uur - 14.00 uur
‘S Avonds: 16.30 uur - 18.00 uur 

Nummerplaat van de dag Mantelzorg

Trùk’i pan 

Openbaar vervoer

Alleen bezorging aan huis (delivery) tussen 
16:00 uur en 20:00 uur. Elke dag, ook op 
zondag.

Rijdt tot 19:00 uur.

Bezorging (delivery) tot 20:00 uur, ook op zondag. 
Drive-thru volgens Plaat van de Dag tot 18.00 uur. 
Niet op zondag.

Het gebruik blijft verplicht binnen 
openbare ruimtes. 

Restaurant

Mondkapje 

o.a. Supermarkten, Apotheken, Bakkerijen

Vitale bedrijven mogen hun 
diensten aanbieden tot 18:00 
uur, volgens Plaat van de Dag.

Alleen bezorging aan huis tot 
18:00 uur. Niet op zondag.

Alleen ‘drive-thru’ tot 18:00 
uur, volgens Plaat van de Dag. 
Dienstverlening volgens ‘click & 
collect’, niet op zondag.

Verkoop van Producten en Goederen Constructiemateriaal

Zorginstellingen

Zwemmen

Vermijd samenscholingGebruik mondkapjes Houdt 2 meter afstand Hoest in je elleboog Aanmelden vaccinatie 

Max. 1 bezoeker per bewoner.

Alleen in je eentje van 4:30 uur 
tot 8:00 uur, volgens Plaat van 
de Dag.  Alleen voor lichamelijke 
en / of geestelijke gezondheids-
doeleinden. 

Max. 25 personen aanwezig 
volgens de Plaat van de Dag van 
de bezoeker. Niet op de zondag.

Elke dag tussen 4:30 uur en 8:00 
uur en tussen 16:30 uur en 19:00 
uur in de eigen buurt, te voet of op 
de fiets.

Max. 25 personen aanwezig en 
slechts 10 personen binnen op 
hetzelfde moment.

Blijf thuis. Oefen individuele 
sport tijdens toegestane 
tijdstippen.

Religieuze instellingen

Individueel sporten

Begrafenissen

Zondag

www.bakuna.cw

A | D | F | G | H | K | BF | Z | WA | SpKen 

B | J | L | N | R | U | MF

S | T | V | X | Y

Maandag en Donderdag Woensdag en Zaterdag

Dinsdag en Vrijdag


