
Basisregels voor iedereen vanuit het RIVM 

De controle over het virus die we sinds maart hebben bereikt, moeten we met elkaar 
zien vast te houden. Dit lukt alleen met de volgende basisregels die voor iedereen 
blijven gelden: 

 Was vaak uw handen.  
o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen 

goed drogen.  
o Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, 

als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het 
eten en nadat u naar de wc bent geweest. 

 Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
 Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.  

o Was daarna uw handen. 
 Schud geen handen. 
 Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.  

o Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of 
andere gebouwen en op het werk, ook als u een 
vitale functie heeft. Mensen die tot één 
huishouden behoren hoeven geen 1,5 meter 
afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is het 
ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel. 

o Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar 
besmetten. 

 Als u ziet dat het lastig wordt om 1,5 meter afstand te houden: ga weg. 
 Blijf in de buurt van huis. Reis zo veel mogelijk lopend of met de fiets. 

Thuisblijven bij verkoudheidsklachten 

 Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, 
niezen, keelpijn, lichte hoest of verkoudheidsklachten en koorts:  
Blijf thuis. 

Adviezen speciaal voor mensen met een kwetsbare 
gezondheid (risicogroepen) 

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Sommige mensen ontwikkelen 
nauwelijks klachten, anderen worden zeer ernstig ziek. Voor bepaalde groepen is het 
wel duidelijk dat zij een groter risico lopen heel ziek te worden van het coronavirus 
of zelfs te overlijden. 

 Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn mensen 
van 70 jaar en ouder en mensen met onderliggende aandoening. Heeft u een 
kwetsbare gezondheid? Wees extra voorzichtig. Het kan verstandiger zijn om 
voorlopig nog zo veel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen


Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren 

 Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te 
houden. Alle andere hygiënemaatregelen gelden ook voor 
kinderen. 

 Kinderen en jongeren mogen georganiseerd en begeleid 
buiten sporten en bewegen.  

 Kinderen en jongeren vanaf 13 t/m 18 jaar moeten 1,5 meter 
afstand tot elkaar aanhouden.  


