UPDATE COVID-19 FRANKRIJK / BELGIË
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België Een PLF-formulier (Passenger Location Form) moet worden ingevuld door elke persoon die vanuit het
buitenland naar België reist
- tenzij het verblijf buiten België minder dan 48 uur heeft geduurd
- of de reis naar België minder dan 48 uur duurt.
Alle reizigers die terugkeren uit een „rood” gebied die niet in het bezit zijn van een EU-coronacertificaat,
moeten worden getest bij aankomst in België, op dag 1 of op dag 2.
Kinderen jonger dan 12 jaar zijn vrijgesteld van de testverplichting.
Frankrijk Negatieve PCR-test vereist,
behalve voor:
- gevaccineerde personen die ten minste 14 dagen volledig gevaccineerd zijn op het ogenblik van hun reis (vier
weken voor het Johnson & Johnson-vaccin),
- professionele verplaatsingen waarbij de urgentie of frequentie een test bemoeilijken
- bewoners van de grensregio die zich verplaatsen in een straal van 30 km rond hun woonplaats gedurende
minder dan 24u.

Vrij verkeer.

Vrij verkeer.

Telewerk wordt versoepeld in overleg tussen
directie en vakbonden.

Telewerk is niet meer verplicht.

De horeca is open.

Zomervakantie

Horeca mag openen tot 1u.
8 personen per tafel.

Zomervakantie

Buiten- en binnensport zijn toegelaten, maar met
beperkingen.

Buiten- en binnensport zijn toegelaten, maar met
beperkingen.

De winkels zijn open.

De winkels zijn open.

Geen restricties in aantallen.

Een huishouden mag 8 personen binnen ontvangen.

Alle locaties kunnen openen.
Coronapas verplicht voor alle plekken met meer dan
50 personen.

Kapperszaken en andere niet-medische beroepen
kunnen open.

Mondmasker verplicht vanaf 6 jaar.

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

Alle locaties kunnen openen.

Kapperszaken en andere niet-medische beroepen
kunnen open.

Mondmasker verplicht vanaf 12 jaar.

www.info-coronavirus.be
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België
Verplicht op openbaar
vervoer & bepaalde locaties
vanaf 12 jaar
Frankrijk
Verplicht in binnenlocaties,
niet op buitenlocaties
(behoudens uitzonderingen)

GRENZEN

