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Dari
vertaling uit het Nederlands

De regering heeft nieuwe regels gemaakt om het corona-virus te stoppen.
De regels starten op 18 maart en stoppen voorlopig op 5 april.
Om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen ziek worden,
moet iedereen deze regels volgen.
De politie kan controleren of je de regels volgt.
Je blijft zo veel mogelijk thuis.
Je mag alleen naar buiten als het echt nodig is. Dat wil zeggen, om
• Naar de dokter te gaan
• Naar de apotheek te gaan
• Naar het postkantoor te gaan
• Naar de bank te gaan
• Om te tanken
• Of om iemand te helpen die het echt nodig heeft, bv om naar het
ziekenhuis te gaan.
Je mag naar het werk gaan, als je werkgever ervoor zorgt dat er genoeg
ruimte is tussen de collega’s. Maar als het kan, wordt er van thuis
gewerkt.

Je mag naar buiten gaan om te wandelen, fietsen, sporten … Het is
belangrijk om te blijven bewegen. Je kan op je eentje buiten komen of
met de mensen met wie je samenwoont, of met 1 extra andere persoon.
Je moet altijd minstens 1.5 meter afstand houden. Laat je kind buiten
niet spelen met andere kinderen (tenzij met broer of zus).
Je mag niet in groep naar buiten.
Je kan niet op reis vertrekken.
De regels voor de crèches en de scholen blijven dezelfde. De crèches en
scholen voor de kinderen sluiten niet volledig.
Als je een probleem hebt, of je voelt je eenzaam, dan kan je telefoneren/
skypen/whatsappen/… met vrienden of familie.

Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen en
gelden voor iedereen.
Dankjewel om ze op te volgen.

V.U.: Paolo De Francesco, Agentschap Integratie en Inburgering, private stichting, Tour & Taxis, Havenlaan 86C bus 212, 1000 Brussel

Alle winkels gaan dicht. Deze winkels blijven wel open:
• Voedingswinkels
• Dierenwinkels
• Krantenwinkels.
• Supermarkten. In de supermarkt heb je 30 minuten tijd (een half
uur dus) om je boodschappen te doen. Het is zeker niet nodig om nu
extra veel te kopen. Er is genoeg voor iedereen.
• De nachtwinkel is open tot 10 uur ‘s avonds.
• Er is geen markt.

