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HET SPAANS STAATBLAD (BOE) publiceerde de koninklijke besluitwet met de 
maatregelen om de coronavirus pandemie te bestrijden zodra de alarmtoestand op 21 juni 
afloopt. Deze maatregelen blijven van kracht totdat er een vaccin of een zeer effectief 
geneesmiddel tegen COVID-19 is gevonden. 

 
 

Dit zijn enkele van de fundamentele regels van de tekst: 
 

Zijn er beperkingen voor mobiliteit? 
Er is geen specifieke maatregel om de mobiliteit te beperken. Zo eindigt op 21 juni de 
zesde en laatste verlenging van de alarmtoestand en daarmee de bewegingsbeperkingen 
tussen gemeenschappen. 
 

In welke gevallen is dragen van een masker verplicht? 
Het moet worden gebruikt in openbare vervoermiddelen, zoals de metro, bus, vliegtuig of 
trein, maar ook in openbare of privéplaatsen - gesloten en open - als de fysieke afstand 
van minimum 1,5 meter , tussen mensen niet kan worden gehandhaafd.   
Kinderen onder de 6 jaar en mensen met een ziekte of een of andere vorm van probleem 
die het gebruik ervan verhinderen, worden vrijgesteld van het dragen.  Ook vrijgesteld  
gevallen waarin het om redenen van overmacht gaat of individuele sport buitenshuis 
beoefend. 
SAMENGEVAT : in kantoren, winkels, openbaar vervoer, maar ook op straat indien 
er veel volk op de been is en de afstand van 1,5 meter niet kan worden 
gegarandeerd is een masker verplicht 
 
Het niet nakomen van deze verplichting kan leiden tot een boete tot 100 euro. 
 

Zijn er capaciteitsbeperkingen in bars, winkels of uitgaansgelegenheden? 
Het is een beslissing die de presidenten van de autonome gemeenschappen zullen 
moeten nemen, en kan dus verschillen van de ene gemeenschap naar de andere". 



 
 
Welke verplichtingen zijn er voor werkgevers en - nemers? 
Bedrijven moeten maatregelen nemen voor de bevordering – indien mogelijk- van het 
telewerken. 
Daarnaast beveelt het besluit bedrijven om hun werk zo in te richten dat de 
veiligheidsafstand van 1,5 meter kan worden gehandhaafd. Als dit niet mogelijk is, moet 
beschermend materiaal aangepast aan het risico beschikbaar zijn. De ruimtes moeten 
worden schoongemaakt en geventileerd, naast het ter beschikking hebben van zeep en 
water of hydroalcoholische gels. 
 

 
Hoe zit het met scholen? 
Onderwijsadministraties moeten zorgen dat "de regels voor desinfectie, preventie en 
verluchting van de lokalen worden geeerbiedigd en dat het nodige wordt gedaan om de 
sociale afstand te bewaren 
 
 
En met de verpleeghuizen? 
In nauwe samenspraak met bestuur van de gemeenschappen dienen zij te  waarborgen 
dat de regels voor desinfectie, preventie en verluchting van de voorzieningen worden 
nageleefd. 
Bovendien hebben verpleeghuizen de plicht noodplannen op te stellen om vlug nieuwe 
gevallen te kunnen vast stellen. Adressenbestanden van bezoekers dienen te worden 
bijgehouden en bezoeken dienen zo te zijn georganiseerd dat ze volledig in lijn van de 
sociale afstand kunnen worden georganiseerd. 
 
 
Wanneer worden diagnostische tests uitgevoerd? 
De gezondheidsdiensten van de autonome gemeenschappen garanderen dat, op alle 
zorgniveaus, en vooral in de eerstelijnsgezondheidszorg, elk vermoedelijk geval van 
COVID-19 een diagnostische test zal ondergaan , en dit zo snel mogelijk 
 
 

 


