UPDATE COVID-19 FRANKRIJK / BELGIË
UPDATE 03.05.2021

MONDMASKER

AVONDKLOK

GRENZEN

België verplicht op openbaar
vervoer & publieke plekken
vanaf 12 jaar
Frankrijk verplicht op
openbaar vervoer &
publieke plekken en alle
kernen in het departement
Nord vanaf 11 jaar

België Van middernacht
tot 5u
Frankrijk Van 19u tot 6u

België Het PLF-formulier (Passenger Location Form) moet worden ingevuld
door elke persoon die vanuit het buitenland naar België terugkeert, tenzij het
verblijf buiten België minder dan 48 uur heeft geduurd of de reis naar België
minder dan 48 uur duurt. Alle niet-inwoners die naar België reizen, moeten een
negatieve test kunnen voorleggen die maximaal 48 uur oud is. De test is niet
verplicht als het verblijf buiten België minder dan 48 uur heeft geduurd.
Frankrijk Negatieve PCR-test vereist, behalve voor wegtransport, professionele
verplaatsingen waarbij de urgentie of frequentie een test bemoeilijken en voor
bewoners van de grensregio die zich verplaatsen in een straal van 30 km rond
hun woonplaats gedurende minder dan 24u. Bij deze uitzonderingen is een
document vereist ter motivering van de verplaatsing.
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Vrij verkeer.

Vrij verkeer.

Telewerk is verplicht in de sectoren waar dit
mogelijk is.

Telewerk is verplicht in de sectoren waar dit
mogelijk is.

Cafés en restaurants zijn gesloten.

Cafés en restaurants zijn gesloten.

Fysiek onderwijs voor leerlingen van de kleuterschool en de
lagere school en hun leerkrachten, en voor kleuterscholen.
Deeltijds fysiek onderwijs voor middelbare scholieren.

Kleuter- en lager onderwijs, eerste graad van het middelbaar:
voltijds;Tweede en derde graad middelbaar: 50 procent
aanwezigheid in de klas; Hoger onderwijs: één dag per week
fysieke aanwezigheid op de campus.

Sport in open lucht is toegelaten.
Zalen voor binnensport zijn gesloten.

Sport in open lucht is toegelaten.
Zalen voor binnensport zijn gesloten.
Zwembaden mogen openen.

Enkel de essentiële winkels mogen openen, inclusief
boekhandels.

De winkels zijn open. Je mag mag vergezeld worden
door één ander lid van je huishouden.

Samenscholingen in de publieke ruimte zijn verboden.

Elk gezinslid kan een nauw contact hebben. Gezinnen
kunnen maar één nauw contact per keer ontvangen
thuis. Ander bezoek is niet toegelaten.
Buiten geldt de regel van tien.

Alle locaties voor cultuur, evenementen, sport en
recreatie zijn gesloten. Bibliotheken kunnen openen.

Kapperszaken en andere niet-medische beroepen
kunnen open.

Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar.

www.nord.gouv.fr
www.gouvernement.fr/
info-coronavirus

Bibliotheken en musea kunnen openen. Andere
locaties voor cultuur, evenementen en recreatie zijn
gesloten.

Kapperszaken en andere niet-medische beroepen
kunnen open.

Mondmasker verplicht vanaf 12 jaar.

www.info-coronavirus.be
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