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1,5 meter afstand is altijd de norm

Maatregelen coronavirus:
stapsgewijs meer ruimte

Laat je testen.

Actuele informatie via
weert.nl/coronavirus

Ben je benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Binnen:

Is er doorstroming van
mensen met beperkt
onderling contact?
Aantal mensen onbeperkt.

De meest actuele informatie over het coronavirus vindt u op
www.weert.nl/coronavirus en op de website van de Rijksoverheid,

Is er sprake van een vaste
zitplaats, reservering en
gezondheidscheck?

www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Aantal mensen onbeperkt.

De 1,5 meter
afstand is niet
verplicht voor:

In vervoer:
Alle zitplaatsen
zijn beschikbaar.

Maximaal 100 mensen
met vaste zitplaats.

In het openbaar vervoer:

Buiten:

Het dragen van een
niet-medisch mondkapje
is verplicht.

Geen vaste zitplaats,
reservering en
gezondheidscheck?

Vermijd de spits.

Maximaal 250 mensen.
In personenvervoer zoals
touringcars, taxi's en busjes:

In de horeca is een vaste
zitplaats altijd verplicht.

Discotheken en nachtclubs
blijven gesloten.

Opnieuw hebben we in de maand juli een stap vooruit kunnen zetten in de
corona-aanpak. We starten een nieuw hoofdstuk en gaan van een intelligente
lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten.
Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. De
algemene regels zoals handen wassen en 1,5 meter afstand houden zijn nu
belangrijker dan ooit. Samen houden we vol. Want corona onder controle
houden, dat kunnen we alleen samen.

Was vaak je
handen.

Geen reservering en
gezondheidscheck?

Spreekkoren, hard meezingen
of schreeuwen in groepsverband is niet toegestaan.

Stap voor stap meer ruimte

Vermijd te
drukke plekken.

Per 1 juli gelden de volgende maatregelen:

Binnen én buiten:

In deze Gemeentewijzer leest u informatie over het coronavirus. Als de situatie
het toelaat en het virus onder controle blijft, dan komen er stap voor stap
versoepelingen van de maatregelen. De maatregelen én mogelijkheden kunnen
snel veranderen. Informatie op deze pagina kan daardoor minder actueel zijn.

Aan de tekst van deze Gemeentewijzer kunnen geen rechten worden ontleend.

Samen met plezier sporten & bewegen in Weert

.

Houd 1,5 meter
afstand.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Postbus 950, 6000 AZ Weert - Telefoon (0495) 575 000
www.weert.nl
@gemeenteweert

Weerter sportakkoord afgerond!

Heb je klachten?

Blijf thuis.
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Gezondheidscheck, nietmedisch mondkapje en
reservering zijn verplicht.

Kinderen
tot 18 jaar

Sporters, acteurs
en dansers

Huishoudens

In privévervoer:

Contactberoepen

Hulpbehoevenden

Terras met
kuchscherm

Niet-medisch mondkapje
geadviseerd bij passagiers uit
verschillende huishoudens.

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft.
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Het Weerter sportakkoord is afgerond! Een document met ambities
op sportgebied voor én door Weert. Er
ligt een document met lokale ambities
om de organisatie van sport toekomstbestendig te maken. Zo is ‘samenwerken’ een belangrijk thema. Slimme
verbindingen leggen tussen scholen en
sportclubs, of verenigingen die elkaar
blijven opzoeken om kennis te delen
en samen op te trekken. Zodat uiteindelijk zoveel mogelijk Weertenaren
met plezier kunnen (blijven) sporten
en bewegen.
Samen met een heleboel vrijwilligers
werd in januari en februari een begin gemaakt aan het Sportakkoord. Voor én door
Weert. In twee interactieve bijeenkomsten werd er met de diverse sportverenigingen, -aanbieders, scholen en organisaties gesproken over waar Weert trots op is
en welke kansen, uitdagingen en acties er
zijn voor Weert, op sportgebied. Op basis
van die gezamenlijke behoeften en ambities zijn ambities opgesteld.

Daar zou in het voorjaar een vervolg op
komen, om samen verder te werken aan
het sportakkoord. Door het coronavirus
is het helaas anders gelopen – en zag
samenwerken en ontmoeten er ineens
anders uit. De kerngroep is daarom aan
de slag gegaan met de uitkomsten van de
twee bijeenkomsten. Met succes, want het
Sportakkoord is vorige week ingediend!
Het werd – op afstand – ondertekend
door de kerngroep: gemeente Weert, Punt
Welzijn, Weert in Beweging, FC Oda,
Rapiditas en Huis voor de Sport Limburg.
Wethouder van sport Tessa Geelen is trots
op het resultaat: “Het mooie van dit sportakkoord is dat het samengesteld is door
allerlei inwoners die met sport bezig zijn.
In totaal hebben zo’n 80 personen hieraan
meegewerkt. Daarom leeft het ook al echt
binnen Weert. Dat proberen we, ondanks
deze andere aanpak, zo te houden!”

sportverenigingen, -aanbieders, scholen en organisaties. Dan wordt bekeken
of de actiepunten nog steeds voldoende
actueel zijn én of er door ‘het nieuwe
normaal’ nog andere behoeften en
ambities zijn op sportgebied. Zodat
het sportakkoord ook in deze situatie
aansluit bij het sport- en beweegaanbod
in Weert.

Samen verder in het najaar
In het najaar volgt, als de situatie het
toelaat, een bijeenkomst om dit sportakkoord voor te leggen aan diezelfde

Weerter Sportakkoord
Het doel achter het Sportakkoord is om
te bereiken dat iedereen, écht iedereen,
plezier in sport kan hebben. Nu en in de
toekomst. Ongehinderd, in een veilige en
gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Het document is te
vinden via www.weert.nl. Vragen? Stuur
een e-mail naar sportakkoord@weert.nl

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Op vakantie? Ga dan wijs op reis!

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.

De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend
zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch
gaat, luidt het advies: bereid u goed voor! Volg de basisregels, ga buiten het
vakantieseizoen als dat kan en vermijd drukte.

De zomer van 2020 wordt anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.
Om het coronavirus onder controle te houden, gelden er op veel plekken maatregelen.

Voor iedereen geldt:

Heeft u klachten: blijf dan thuis en laat u testen.
Meer informatie hierover: www.wijsopreis.nl

Ga buiten het
vakantieseizoen
als het kan.

Bereid je goed
voor.

Wil je in Nederland
op vakantie?

Evenementen vanaf 1 juli toegestaan

Wil je naar het
buitenland op vakantie?

Vanaf 1 juli zijn evenementen weer toegestaan. Dat is goed nieuws: een nieuwe
stap naar meer ruimte. Maar niet zonder regels. Naleving van de belangrijkste
basisregels is nu belangrijker dan ooit.

Je kunt alleen reizen naar landen
met een geel reisadvies.

Dat vanaf 1 juli weer evenementen mogelijk zijn, wil nog niet zeggen dat
evenementen ook weer direct gaan plaatsvinden.

Reizen naar landen met een oranje
of rood reisadvies wordt afgeraden.
Kom je terug uit zo’n land, dan moet
je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl

Volg de
basisregels.

Laat je testen
bij klachten.

Openbaar vervoer: alleen voor
noodzakelijke reizen en draag een
niet-medisch mondkapje.

Krijg je in Nederland klachten?
Blijf thuis en laat je testen. Maak een
afspraak via 0800-1202.

Informeer je goed voor vertrek over het
land van bestemming en de maatregelen
die er gelden. Lees het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl.

Weet welke maatregelen gelden
tijdens je vliegreis of in landen waar je
doorheen reist.

Download de Reisapp van
Buitenlandse zaken en zet pushberichten
aan. Houd tijdens je vakantie het
Nederlandse reisadvies in de gaten.

Weet waarvoor je verzekerd bent
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring
is inbegrepen.

Leef ook in het buitenland de regels na
die in Nederland gelden. Als lokale regels
strenger zijn, dan gelden deze.
Krijg je klachten tijdens je vakantie
in het buitenland? Meld je dan bij de
lokale gezondheidsautoriteiten.

Basisregels voor iedereen:
Heb je klachten?
Blijf thuis en laat
je testen.

Wel zijn er aangepaste openingstijden en is er extra aandacht voor de
hygiënemaatregelen. Zo houden we het coronavirus onder controle.

Dit advies geldt per 15 juni.
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Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukte.

De zorg uit handen geven? Informatie over respijtzorg
Mantelzorgers zorgen langdurig voor iemand in hun omgeving. Ze zorgen voor een
ander, maar zorgen ze ook goed voor zichzelf? Er zijn mogelijkheden om die zorg
tijdelijk uit handen te geven, zodat mantelzorgers even op adem kunnen komen en
daarna weer goed voor de ander kunnen zorgen. Dit wordt respijtzorg genoemd.
De zorg wordt tijdelijk overgenomen door vrijwilligers of professionals. Er kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van dagbesteding, de inzet van een vrijwilliger,
een tijdelijke opname in een zorghotel of een aangepaste vakantie. Punt Welzijn
heeft nu een zogenaamde respijtwijzer gemaakt voor mantelzorgers uit de gemeente Nederweert en Weert.
In de respijtwijzer staan de mogelijkheden die er zijn om de zorg met iemand te
delen. De respijtwijzer bestaat uit een informatiefolder en een overzicht op de
website. In de folder staat welke vormen er zijn om de zorg tijdelijk over te dragen.
Op de website www.puntwelzijn.nl/respijtwijzer is een overzicht te vinden van
aanbieders van respijtzorg in de regio.

Wegwijs in de zorg

De respijtwijzer is eind juni uitgereikt aan een aantal mantelzorgers en aan wethouder Dieteren van de gemeente Nederweert en wethouder Sterk van de gemeente
Weert. De respijtwijzer is met veel enthousiasme ontvangen. Reactie van aanwezige mantelzorgers: "Wegwijs worden in de zorg is niet makkelijk, dit helpt
hierbij. Het is een handleiding om naast het zorgen voor de ander ook de tijd te
krijgen om voor jezelf te zorgen. Onmisbaar voor ons als mantelzorgers."

Kinderboerderij weer open
Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is de
kinderboerderij bij De IJzeren Man een hele tijd gesloten geweest voor
publiek. Vanaf 1 juli is de kinderboerderij weer open voor bezoekers.

Punt Welzijn lanceert 'respijtwijzer'

Was vaak je
handen.

Voor meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over de respijtwijzer of een andere vraag over mantelzorg? Neem
dan contact op met Punt Welzijn via mantelzorg@puntwelzijn.nl of bel met (0495)
697 900. Ontvangt u graag een papieren exemplaar van de respijtwijzer? Mail dan
uw adres naar mantelzorg@puntwelzijn.nl en dan zorgt Punt Welzijn dat u hem
thuis ontvangt.
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