
Klachten? Blijf thuis  
en laat je direct testen, ook 
als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Bijna alles weer open 
 

Per 26 januari gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s.  
Juist daarom is het belangrijk om je aan de algemene maatregelen te houden.  

De regels gelden in ieder geval t/m 8 maart.

25 januari 2022

Coronatoegangsbewijs 

Hier heb je een coronatoegangsbewijs + 
identiteitsbewijs nodig: 
• Horeca en evenementen. 
• Kunst en cultuur, zoals theaters, 

bioscopen en musea. 
• Kunst en cultuurbeoefening (zoals 

muziek- en dansles) vanaf 18 jaar. 
• Sport: alle binnenlocaties en –faciliteiten. 

Buiten voor publiek bij professionele 
wedstrijden vanaf 18 jaar.  
En sportbeoefening vanaf 18 jaar. 

• Pret- en dierenparken, kermissen, 
casino’s en sauna’s. 

 
Op deze locaties draag je ook een mondkapje. 

Sport

Algemeen

Ontvang thuis maximaal 4 
personen per dag. Kinderen t/m 12 
jaar zijn uitgezonderd. 

 
Ga je bij anderen op bezoek, of 
ontvang je bezoek, doe een 
zelftest. 

 
Werk thuis. Kan dat niet: houd op 
werk altijd 1,5 meter afstand. 

 
Draag een mondkapje waar dit 
verplicht is of geadviseerd wordt.

Winkels, boodschappen en  
contactberoepen

Alle winkels en contactberoepen 
(zoals kappers en nagelstudio’s) 
open tot 22.00 uur. 

Evenementen en kunst en  
cultuur

Evenementen met vaste zitplaats en 
doorstroomevenementen (zoals 
kermissen en beurzen) toegestaan 
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit. 

 
Musea en voorstellingen kunst en 
cultuur (zoals in theaters en 
bioscopen) toegestaan tot 22.00 uur. 
Beperkte capaciteit. 
 

Recreatie

Recreatie (zoals pret- en dieren -
parken, casino’s en sauna’s) open  
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit. 

 
Nu ook hier verplicht: 
coronatoegangsbewijs.

Horeca

Horeca (zoals cafés en restaurants) 
open tot 22.00 uur.  

 
Vaste zitplaats verplicht. 

Wedstrijden en competities 
(amateur en professioneel) 
toegestaan. 

 
Publiek toegestaan tot 22.00 uur. 
Beperkte capaciteit. 

Quarantaine

Je hoeft niet in quarantaine na contact met 
een positief getest persoon als je: 
• Geen klachten hebt en; 
• 17 jaar of jonger bent of; 
• Een boostervaccinatie hebt gehad 

(minimaal 1 week geleden) of; 
• Korter dan 8 weken geleden positief 

bent getest. 
 
Voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen 
geldt een uitzondering. 


