Welkom bij fase 1
Zijn de tijdsloten nog steeds van kracht?
Nee. Ze worden alleen aangehouden voor wandelingen en sport (die ook zijn toegestaan in fase 0.
De rest van de nieuwe toegestane activiteiten kunnen op elk moment worden uitgevoerd. Met andere woorden, de
regering staat toe een terrasje te doen, of naar een museum te gaan of een kledingwinkel te bezoeken zonder
tijdslimiet.

MAAR
De autonome gemeenschappen kunnen onafhankelijk instemmen met veranderingen in de door de regering
vastgestelde tijdsbestekken om ze aan te passen aan hun weersomstandigheden (van 6 tot 10 en van 20 tot 23 voor
sport en wandelingen voor volwassenen tussen 14 en 69 jaar; van 12 tot 19 voor kinderen vergezeld van een ouder
en van 10 tot 12 jaar en van 19 tot 20 jaar voor mensen vanaf 70 jaar of personen ten laste met een verzorger).

Is het mogelijk om te reizen tussen gemeenten?
Ja, zolang ze in dezelfde territoriale eenheid liggen (provincie)

Hoeveel mensen kunnen bij elkaar komen?
In fase 1 van de de-escalatie is het toegestaan om weer sociaal contact te onderhouden in kleine groepen van
maximaal tien personen. Altijd binnen dezelfde provincie (gezondheidsgebieden, regio's etc.). Deze ontmoetingen
kunnen worden gemaakt met vrienden of familie en thuis, buiten of op terrassen. De volgorde bepaalt dat de
numerieke limiet niet van toepassing is in het geval dat mensen samenwonen. Mensen die behoren tot groepen die
kwetsbaar zijn voor het virus, mensen met symptomen, die geïsoleerd zijn of in eigen quarantaine omdat ze nauw
contact hebben met iemand met de diagnose coronavirus, zijn uitgesloten.

Deze groepsbijeenkomsten moeten in ieder geval plaatsvinden met respect voor de veiligheids- en
hygiënemaatregelen: handen wassen en een afstand van twee meter houden of het opzetten van "alternatieve
fysieke beschermingsmaatregelen", zoals maskers.

Kan ik naar mijn tweede verblijf gaan?
In fase 1 is het nog niet toegestaan. Het argument van de regering is dat is bewezen dat verhuizen naar een tweede
woning een reeks aanvullende activiteiten met zich meebrengt die een hoger besmettingsrisico met zich
meebrengen, zoals naar de supermarkt gaan om voedsel te kopen of andere soorten uitjes. Ongeoorloofde reizen
naar tweede woningen kunnen worden beboet tot 1.500 euro.

Kunt u de auto gebruiken?
In deze fase is het gezamenlijk gebruik van alle stoelen van het privévoertuig toegestaan, zolang het mensen zijn die
samen wonen. Zo niet, dan is het beperkt tot twee inzittenden: de chauffeur en een tweede persoon die achterin
moet gaan.

Hoe zullen de begrafenissen en missen zijn?
Maximaal 15 personen kunnen deelnemen aan een ceremonie die buiten wordt gehouden en tien personen die in
gesloten ruimte wordt gehouden

Evenzo worden er gebedshuizen geopend, wederom met respect voor hygiënische en beschermingsmaatregelen, en
altijd met een capaciteit van niet meer dan een derde.

Welke winkels openen?
Alle winkels en vestigingen van minder dan 400 vierkante meter en winkels die in een winkelcentrum direct vanaf de
straat toegang hebben, kunnen open. Een afspraak is niet meer nodig, zoals gebeurt in fase 0, maar er moet aan een
aantal eisen worden voldaan: de toegestane capaciteit is 30% (inclusief arbeiders) en een minimale afstand van twee
meter tussen mensen moet worden gegarandeerd. Als de afmetingen van de ruimte dit niet toelaten, kan er slechts
één persoon in het pand zijn.
Ook de openbare markten mogen terug opstarten – mits akkoord van de gemeente. Er is een beperking van 25%

