Versie

20 mei 2020

Overzicht coronamaatregelen
Het kabinet heeft op 6 mei een ‘routekaart’ gepresenteerd met daarin de geleidelijke afbouw
van de coronamaatregelen. Wel met inachtneming van de basisregels voor iedereen:

Basisregels voor iedereen
.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Reis niet onnodig
en mijd de spits

Ben je ook benauwd en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis.
De maatregelen van de ‘routekaart van 6 mei’ zijn verwerkt in de
noodverordening van 9 mei 2020. Op 19 mei is er door het kabinet een update gegeven en wordt weer in een nieuwe noodverordening verwerkt. Hieronder staan de aanpassingen weer op
een rij. In de tussentijd kunt u eventueel terecht met vragen bij
het accountteam van Súdwest-Fryslân via ondernemen@sudwestfryslan.nl of uw brancheorganisatie.

Was vaak je
handen.

Op www.rijksoverheid.nl/coronavirus staat een factsheet met
alle laatste wijzigingen.
Hieronder voor u, als ondernemer in Súdwest-Fryslân, algemene
info over steun aan ondernemers en een overzicht van de relevante
maatregelen in het kort voor de periode 9 mei tot 1 juli. Iedere
twee weken ontvangt u een update.

Algemene informatiebronnen
Friese coronamonitor

De provincie Fryslân brengt wekelijks een coronamonitor uit. www.fryslan.frl/home en dan
kiezen voor kader coronavirus
De monitor bevat een beschrijving en een duiding van de
zichtbare en te verwachten economische gevolgen van de
COVID-19-uitbraak binnen onze provincie.

Hulp en inspiratie

Hoe ondernemers hun businessmodel kunnen aanpassen
door andere markten aan te boren of nieuwe producten
en diensten te ontwikkelen.

o.a.: www.ynbusiness.nl/ondernemen-
in-crisistijd en www.hiswarecron.nl

Vormgeven 1,5 meter
samenleving

Bij gefaseerde openstellingen en/of toepassingen van
geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen zijn de
protocollen (in wording) van de brancheorganisaties en
sportbonden leidend. Deze organisaties staan daarover in
nauw contact met de betreffende ministeries en RIVM.

Op de website van vele
brancheorganisaties en sportbonden
staat hierover informatie.

Landelijke regelingen

Een overzicht van de steunmaatregelen vanuit de
Rijksoverheid

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
coronavirus-covid-19

Provinciale regelingen

Ynbusiness verzorgt de eerstelijnshulp.

www.ynbusiness.nl/informatiepaginacoronavirus

Gemeentelijke
regelingen

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een aantal maatregelen www.sudwestfryslan.nl/hulpvoorondernemers
getroffen om de ondernemers in de gemeente tegemoet
te komen. Zo kan er uitstel van betaling van gemeentelijke
belastingen aangevraagd worden en zijn de regelingen voor
bevoorrading, bezorging en afhaal verruimd.

www.sudwestfryslan.nl
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Maatregelen per sector
Sport

•	Kinderen en jongeren kennen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport
en spel (geen officiële wedstrijden).
-	Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding samen buiten sporten.
-	Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar,
maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. (Inclusief activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst-,
en andere jeugdverenigingen of op door professionals georganiseerde activiteiten)
•	Topsporters kunnen op aangewezen trainingslocaties de training hervatten als zij 1,5 meter
afstand in acht nemen.
•	Niet-contactsporten, zoals tennis en golf, zijn vanaf 11 mei weer mogelijk voor personen boven
de 18 jaar op 1,5 meter afstand.
•	Zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water, mits was- en douchevoorzieningen
gesloten blijven, mogen weer open vanaf 11 mei.

Via de sportbond en
sportreservering@sudwestfryslan.nl
kunnen vrijwilligers en professionals
informatie krijgen over de te hanteren
protocollen.

Eet- en drinkgelegenheden

•	Sluiting eet- en drinkgelegenheden is verlengd tot 1 juni 2020. Uitgezonderd zijn bedrijfskantines,
bedrijfscatering en hotels.
-	hotels mogen open blijven voor overnachtingen van eigen gasten.
-	het hotel-restaurant mag (met de nodige aangescherpte voorzorgsmaatregelen) gebruikt
worden door hotelgasten.
-	bezorgen en afhalen van bestellingen eet- en drinkgelegenheden mag, ook hier geldt:
mits de nodige aangescherpte voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen.
-	het ontbijt in bed&breakfast mag alleen (met aangescherpte voorzorgsmaatregelen) op
de kamers worden geserveerd (dit is vergelijkbaar met thuisbezorgen).
•	Vanaf 1 juni 12:00 uur mogen de terrassen weer open onder voorwaarden.
•	Vanaf 1 juni 12:00 uur mogen ook restaurants en cafés open tot max. 30 gasten onder voorwaarden.

Noodverordening Veiligheidsregio
Fryslân.

Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs, coffeeshops en discotheken blijven gesloten tot 1
september.

Noodverordening Veiligheidsregio
Fryslân.

Sport- en
fitnessclubs,
sauna’s, sexclubs
en coffeeshops

www.khn.nl/lobby/
khn-lobby/gezondheid/
coronavirus

Recreatiebedrijven •	Het is tot 1 juli verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-,

Noodverordening Veiligheidsregio
was- en douchevoorzieningen bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige Fryslân.
kampeerveldjes, parken, natuurgebieden, jachthavens en stranden geopend te houden. Voor zover
het gaat om openbare toiletten zonder was- en douchefaciliteiten kunnen deze binnen de
www.hiswarecron.nl
geldende noodverordening worden geopend voor dagrecreatie vanaf 14 mei. Hier is grote
behoefte aan, om vervuiling van de openbare ruimte te voorkomen.
•	De recreatiebedrijven mogen wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen
gebruik hoeven te maken, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan met eigen sanitair.
Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke toilet-, was- en
douchegelegenheden op de campings en vakantieparken weer open.
•	Groepsaccommodaties kunnen er voor kiezen hun accommodatie(s) afzonderlijk te verhuren aan
gezinnen die met elkaar één huishouden voeren (alsof er sprake is van een B&B). Er moet daarbij
wel sprake zijn van eigen sanitaire voorzieningen.
•	Zeilscholen kunnen wel trainingslessen verzorgen voor jeugd < 18 jaar, met de maatregelen in
acht genomen.

Openbare
recreatievoorzieningen

•	De bediening van bruggen en sluizen in de gemeente Súdwest-Fryslân is vanaf vrijdag 1 mei weer www.sudwestfryslan.nl/nieuws/
normaal.
informatie-coronavirus
•	De wandel- en fietspontjes zijn vanaf Hemelvaart weer in bedrijf.
•	De voorzieningen in de gemeentelijke havens en kaden, zoals water en elektriciteit, zijn vanaf 20
mei weer aangesloten. Voor zover het gaat om openbare toiletten zonder was- en douchefaciliteiten kunnen deze binnen de geldende noodverordening worden geopend voor dagrecreatie vanaf
14 mei. Hier is grote behoefte aan, om vervuiling van de openbare ruimte te voorkomen.

Evenementen en
culturele
instellingen

•	Het verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht is verlengd tot 1 september.
•	Bibliotheken mogen weer open vanaf 11 mei
•	Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden tot een max van 30 mensen
vanaf 1 juni vanaf 12.00 uur. Musea en monumenten mogen ook open vanaf 1 juni 12.00 uur tot
max. 30 personen. Hetzelfde geldt voor muziekscholen en centra voor de kunsten. Bezoek aan
dierenparken, natuurparken en pretparken was al per 11 mei mogelijk. Vanaf 1 juli wordt het
maximum aantal bezoekers uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés,
culturele instellingen als het coronavirus onder controle blijft. Dit geldt dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten (tót die datum max. 30 personen).

Groepsvorming

•	Vanaf 1 juni mogen mensen buiten bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. In Noodverordening Veiligheidsregio
alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen (excl
Fryslân.
personeel).

www.sudwestfryslan.nl

Noodverordening Veiligheidsregio
Fryslân.
Voor vragen en/of verplaatsen
evenement naar een datum na
1 september: team Vergunningen,
via telefoonnummer 140515 of via
vergunningenapv@sudwestfryslan.nl.
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Maatregelen per sector
Winkels en
Openbaar vervoer

•	Winkels worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand
houden. Voor markten geldt hetzelfde.
•	Vanaf 1 juni zal het openbaar vervoer weer rijden volgens normale dienstregeling. Dragen van
mondkapjes is verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Openbaar vervoer is alleen bedoeld voor
noodzakelijk reizen.

Noodverordening Veiligheidsregio Fryslân
www.detailhandel.nl of uw ondernemers
vereniging c.q. winkeliersvereniging of
brancheorganisatie.
www.9292.nl

Contactberoepen

Mensen met een contactberoep, zoals kappers, nagelstudio’s, pedicures, rijinstructeurs, kunnen
vanaf 11 mei weer aan de slag onder strikte randvoorwaarden.
[richtlijnen van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)]

Noodverordening Veiligheidsregio
Fryslân.

www.sudwestfryslan.nl

Eigen brancheorganisatieprotocol.

