18 september 2020

Aanvullende maatregelen regio
Rotterdam-Rijnmond
Onderstaande maatregelen gelden per 20 september 18.00 uur.

Groepsgrootte, op
aanwijzing Rijk:

• Verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen en buiten

Horeca, op aanwijzing Rijk:

• Inlooptijd tot 12 uur ‘s nachts

• Meldplicht voor organisaties voor samenkomsten van meer dan 50 personen

• Muziek uit vanaf 12 uur ‘s nachts
• Sluiting om 1 uur ‘s nachts

Intensivering handhaving:

• Gerichte controles waar doelgroepen samenkomen, zoals bij feestzalen, sportaccommodaties en
studentensociëteiten
• Gebiedsgerichte acties (met brandweer, stadsbeheer, toezicht, politie, wijkwerkers en een grote actie)

Beschermen kwetsbare
personen:

• Venstertijden voor kwetsbare groepen bij overheidslocaties: stadsdeelkantoren, bibliotheken, zwembaden, etc.
• Branches / sectoren worden verzocht om venstertijden in te stellen voor kwetsbare groepen bij bijvoorbeeld winkels (supermarkten) en musea

Doelgerichte aanpak:

• Vergrote aandacht voor studenten en jongeren. Gesprekken met studenten(sport)verenigingen. De
studenten zelf worden hierbij betrokken (bijvoorbeeld d.m.v. student-assistentschappen coronabestrijding in huizen en andere locaties) en urgentie van naleven maatregelen wordt onder de aandacht
gebracht via universiteiten/hogescholen of eventueel een gemeentelijke campagne.
• Gesprekken met specifieke doelgroepen/branches/sectoren (horeca / studentenverenigingen) over de
urgentie van de naleving van maatregelen, gelegenheid bieden om tot een goede bedrijfsvoering
binnen de maatregelen te komen en te schetsen wat de consequenties zijn indien de situatie niet
verandert. Gesprekken via bestaande (gemeentelijke / stadsdeel) netwerken.

Communicatie algemeen:

• Extra aandacht wordt gevraagd voor alle corona-maatregelen in het openbare leven zoals winkels,
horeca, gebouwen, feestlocaties, buiten en binnensport en thuis (handhygiëne). Dat wil zeggen:
handen wassen, handen desinfecteren bij binnenkomst, 1,5 m goed respecteren, looproutes handhaven, winkelmandjes en wagentjes weer tellen en desinfecteren, gezondheidschecks altijd toepassen,
registratieplicht in de horeca controleren enz. enz.
• Communicatie-aanpak gericht op het veilig organiseren van bijeenkomsten / feestjes in huiselijke kring

Overig:

• Het helpen organiseren van veilige sociale activiteiten gericht op jongeren / studentenvereniging
(uitgezonderd (buiten-)sporten)

