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Deze interne FAQ is een aanvulling op de FAQ-Covid 19 opgemaakt door de federale overheid op basis
van de ministeriële besluiten én op de FAQ opgemaakt door de provinciale overheid op basis van de
provinciale besluiten.
Op volgende websites vind je de belangrijkste verduidelijkingen van de huidige maatregelen:
•
FAQ provincie Antwerpen
•
FAQ federale overheid
Vragen waar je als medewerker een antwoord op zoekt voor jouw beleidsdomein of dienst, al dan niet
aan je gesteld door een klant, worden bezorgd aan coronavragen@lier.be. Alle antwoorden worden
gebundeld in deze interne FAQ om zo interne verduidelijkingen te stroomlijnen.
Belangrijk: coronavragen@lier.be is een intern contactadres en geef je niet door aan mensen buiten
de organisatie.

Algemeen
 Allerlei
Tot wanneer gelden de nieuwe maatregelen die de gouverneur afkondigde?
De politieverordening van 12 augustus geldt tot en met 26 augustus.
Mag ik nog ergens gaan picknicken?
Ja, dat mag maar uitsluitend met je gezin en de bubbel van max. 5 personen per gezin. Als je wil
picknicken met mensen die niet tot je bubbel behoren, dient dit te gebeuren met respect voor de 1,5
meter afstand tussen elkaar. Denk ook aan het samenscholingsverbod (max. 10 personen mogen
samen buiten komen).
Mag ik op daguitstap naar een andere provincie? Mag ik een vakantiewoning huren in een andere
provincie?
Er is geen verbod op verplaatsingen naar een andere provincie. Het wordt wel aangeraden om zo
veel mogelijk niet-noodzakelijke verplaatsingen te vermijden.
Mag ik naar een ander land om bv. mijn terminaal zieke oom te bezoeken?
Men dient steeds de maatregelen op te volgen voor verplaatsingen naar het buitenland. Deze info is
terug te vinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. Vanaf 1 augustus moeten alle
personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren en daar langer dan 48 uur verbleven een
identificatieformulier (Passenger Locator Form) invullen. Het is terug te vinden op
https://diplomatie.belgium.be/nl
Met hoeveel mag ik in een auto zitten?

Met respect voor het max. aantal toegelaten personen in de auto, mag je met je gezin en mensen uit
je sociale bubbel in de auto zitten. Als het noodzakelijk is om andere mensen te vervoeren, dan zet
iedereen boven de 12 jaar een mondmasker op.
Wanneer je als gezin terugkeert van vakantie uit een rode zone, moeten dan zowel de volwassenen
als de kinderen 2 weken in quarantaine?
Ja, iedereen die terugkomt uit een rode zone moet een passenger locator form invullen en krijgt op
die manier een QR code om zich te gaan laten testen. Vervolgens moeten ze allemaal in quarantaine,
dus ook kinderen.

 Avondklok
Mag je ’s nachts met de wagen op vakantie vertrekken, bijvoorbeeld om 3 uur of ’s nachts
terugkeren uit vakantie (al dan niet uit eigen land)? Mag je ‘s nachts vertrekken naar de
luchthaven om je vlucht te halen?
Ja, dat mag. Zorg er wel voor dat je een bewijsstuk bij de hand hebt waaruit blijkt dat je vertrekt op
of terugkeert uit vakantie. Dat kan een vliegtuigticket zijn, een hotelboeking, een
campingplaatsreservatie.
Mag ik om 4.15 uur mijn hond uitlaten aangezien ik met de vroege sta en tijdig naar het werk moet
vertrekken?
De avondklok geldt tot 5 uur. Uitzonderingen zijn er voor noodzakelijke verplaatsingen die niet
kunnen worden uitgesteld. Denk aan verplaatsingen om dringende medische redenen,
verplaatsingen van of naar het werk, verplaatsingen bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie.

 Mondmaskers
Moet ik een mondmasker dragen met een gesloten helm op de moto?
cf FAQ gouverneur: Wanneer je met een motor/brommer/scooter rijdt is het dragen van een
mondneusmasker verplicht in het geval de motor/scooterrijder een open helm draagt, tenzij op
plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is
gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van personen. Dit geldt ook
voor een passagier op de motor/brommer/scooter. Draag je een integraal gesloten helm dan is een
mondneusmasker niet nodig.
Mag ik een ijsje eten op openbaar domein en daarvoor mijn mondmasker afzetten?
Ja, dat mag. Een mondmasker is niet verplicht tijdens het nuttigen van eten en drinken.
Mag ik roken op openbaar domein en daarvoor mijn mondmasker afzetten?
Neen, dat mag niet op drukke plaatsen waar je verplicht een mondmasker draagt want roken
behoort niet tot het nuttigen van eten en drinken. Op plaatsen waar het niet druk is en je de afstand
van 1.5 meter kan respecteren mag dit wil aangezien je daar niet verplicht je mondmasker moet
dragen.
Moet ik een mondmasker opzetten als ik recreatief wandel of fiets?
cf FAQ gouverneur: Je hoeft geen mondneusmasker te dragen op plaatsen en/of momenten waarop
het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is, gelet op de kortstondigheid en
toevalligheid van het kruisen of passeren van personen. Dit is het geval wanneer je aan het joggen of
het fietsen bent. Of als er weinig mensen in de buurt zijn.

Als ik met de fiets naar het werk kom, moet ik dan een mondmasker opzetten?
Dat is afhankelijk van de drukte op straat. Zie antwoord op vraag hierboven.
Ik moet geen mondmasker dragen als ik alleen of met mensen uit mijn bubbel wandel/fiets en er
niemand anders in de buurt is. Klopt dat?
De mondmaskerverplichting geldt niet op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht
van het virus zo goed als uitgesloten is gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen
of passeren van personen. Als er dus buiten de mensen uit je eigen bubbel niemand anders in de
buurt is, dan mag je inderdaad je mondmasker afzetten.

Interne werking stadsorganisatie
Dienen medewerkers een mondmasker te dragen achter het plexischerm in bijvoorbeeld het
stadsmuseum of de balie van Visit Lier?
Als er een plexischerm voorzien is, hoeft men geen mondmasker te dragen als men achter de balie
zit.
Mag onze dienst een teambuilding organiseren?
Tot nader bericht mag dit niet.
Heb ik een attest van de werkgever nodig als ik om 5 uur start met werken en dus voor 5 uur, het
einde van de avondklok, de straat op moet?
Neen, dat is niet nodig.
Is thuiswerk verplicht?
Volgens de politieverordening van de gouverneur is telethuiswerk de regel. Voor de eigen werking
van stad en OCMW Lier betekent dit dat thuiswerk verplicht is tenzij dat onmogelijk of onwenselijk is.
Je bespreekt dit met je leidinggevende. De afspraak blijft dat als je thuiswerkt, je telefonisch
bereikbaar dient te zijn.
Mogen vrijwilligers aan de slag blijven binnen onze stedelijke werking?
Ja, vrijwilligers mogen nog naar de stadsgebouwen komen als dat noodzakelijk is voor hun taak.
Taken die ze van thuis uit kunnen doen, worden thuis uitgevoerd in uitvoering van de regel tot
maximaal thuiswerk.

Stedelijke dienstverlening
Moeten bezoekers van de leeszaal van het Archief Lier een mondmasker dragen?
Neen, voor hen gelden dezelfde afspraken als voor medewerkers. Ze mogen hun mondmasker
afzetten tijdens hun opzoekwerk op voorwaarde dat dit zittend gebeurt. Op elk moment dat ze zich
verplaatsen dienen ze het mondmasker steeds op te zetten.
Moeten alleen consumerende klanten in het Leescafé geregistreerd worden (in overeenstemming
met de maatregelen voor de horecasector) of registreren we alle bezoekers van het Leescafé?
Alle bezoekers worden geregistreerd.
Wat met de maaltijden in de dienstencentra?

Deze kunnen blijven plaatsvinden met toepassing van het horecaprotocol. Zoals het provinciaal besluit
bepaalt mogen er max. 10 personen per tafel plaatsnemen, bestaande uit een gezin en de vaste bubbel
van 5.
Blijven de wijkhuizen open?
Ja, ze blijven open voor verhuur. Groepen van maximaal 10 personen zijn toegelaten, ook voor
vergaderingen. Men moet er altijd 1,5 meter afstand houden. Vanaf 1 september wordt dit bekeken
in functie van de op dat moment geldende richtlijnen.
Wat doen we met aanvragen voor zwerfvuilacties van groepen (jeugdverenigingen en anderen)?
Mogen deze nog doorgaan?
Individueel zwerfvuil opruimen is toegelaten. Ook groepen mogen zwerfvuilacties organiseren maar
steeds met een max. van 10 personen en met toepassing van de maatregelen (dragen van een
mondmasker, 1,5 meter afstand houden en registratie van de gegevens van de deelnemers).

Ondernemen
 Bedrijven, winkels en markten
Mag men op de markt eten verkopen?
Ja, dat mag. Cf FAQ gouverneur: Een kraam waar men iets om te eten of te drinken koopt en meteen
weer vertrekt, is toegestaan, zoals bijvoorbeeld een hamburgerkraam. Een kraam voor consumptie
ter plaatse is daarentegen verboden. Dit is een kraam waar mensen al zittend of aan een statafel iets
eten of drinken. Deze zijn niet toegestaan.
Als ik als kapper bij een klant een kleuring zet en ik ga dan 3 meter verder zitten, mogen wij dan
even het mondmasker afzetten?
Neen, het mondmasker moet steeds gedragen worden.
Kappers mogen geen drank aanbieden aan klanten, maar als ze dat zelf meebrengen mogen ze het
dan opdrinken in de kapperszaak?
Er mogen inderdaad geen dranken aangeboden worden aan klanten (cf protocol sectororganisatie
Belgische kappers - https://www.coiffure.org/sites/default/files/qa_kappers_27.5.pdf). Klanten
mogen wel hun eigen drank meebrengen en opdrinken en daarvoor even hun mondmasker afzetten.

 Horeca
Mogen koffietafels nog plaatsvinden en zo ja, met hoeveel personen?
De federale maatregel bepaalt dat dit kan tot maximum 10 personen.
Moeten tafels in horecazaken 1,5 meter uit elkaar staan of gaat het om de afstand tussen de
stoelen?
De provinciale maatregel bepaalt dat 1,5 meter moet vrij blijven tussen de gezelschappen. Dat
betekent dus tussen de personen (= ruggen).
Mag ik in mijn horecazaak 10 tafels van 10 personen zetten als deze mensen apart reserveren?
Het max. aantal toegelaten personen in restaurants en cafés per tafel is 10 (met bijkomende
voorwaarde dat deze uit hetzelfde gezin of dezelfde bubbel komen, inclusief -12-jarigen). Bovendien
moet de afstand tussen de gezelschappen (1,5 meter) gerespecteerd worden.

Let wel, een gezelschap van 100 mag niet opgesplitst worden in 10 gezelschappen van 10 personen.

Kinderen en jongeren
Het kamp van de jeugdvereniging gaat niet door. Mogen ze tijdens de vakantie wekelijkse
activiteiten met hun leden organiseren?
Enkel jeugdactiviteiten in een vaste weekbubbel worden toegelaten, korte bijeenkomsten van een
groep jongeren wordt momenteel afgeraden/verboden.

Sportactiviteiten
Moet ik een mondmasker opzetten als ik ga vissen?
Cf FAQ gouverneur: Vis je op een moment en plaats waar niemand aanwezig is of waarbij mensen
slechts kortstondig of toevallig passeren, dan is het risico op virusoverdracht nihil en mag je
mondneusmasker af.
Mogen viswedstrijden plaatsvinden?
Ja, dat mag indien er een afstand kan gehouden worden van minimum 1,5 meter (en bij voorkeur 5
meter) .
Kan het stedelijk initiatief ‘Buurtsport’ met activiteiten van de sport- en jeugddienst nog doorgaan?
Ja, Buurtsport mag plaatsvinden maar op een aangepaste manier (geen wedstrijden, mondmasker
boven 12 jaar en 1,5 meter afstand houden).
Blijven speelpleintjes, skatepark en minipitches open?
Ja deze blijven allemaal open. Er geldt wel een verplichting om een mondmasker te dragen (boven 12
jaar) en steeds de sociale afstand van 1,5 meter te respecteren. Extra aandachtspunt daarbij zijn de
minipitches aangezien er uitsluitend contactloos gesport mag worden (door alle leeftijden).
Blijven de sporthallen open in Lier?
Ja, die blijven open maar ook hier wordt van sportclubs en sporters verwacht de maatregelen te
respecteren
Cf FAQ gouverneur
In de provinciale politieverordening is voor indoor sporten in groep sprake van ‘goed geventileerde,
zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2’. Volstaan de scheidingsgordijnen in de Lierse
sporthal om te spreken van een ‘zichtbaar afgescheiden ruimte’?
Ja, de scheidingsgordijnen worden aanvaard als ‘zichtbaar afgescheiden ruimtes’.
Mogen atletiektrainingen op de atletiekpiste doorgaan?
Ja, trainingen in georganiseerd verband voor meerderjarigen mogen tot max. 50 personen.
Moet ik een mondmasker dragen bij wielrennen in groep?
Cf FAQ gouverneur
Mogen wedstrijden van contactloze sporten (zoals tennis) doorgaan?
Cf FAQ gouverneur
Mogen dansen (zoals zumba) zonder mondmasker?

Ja dat mag. Cf FAQ gouverneur: Sporten in georganiseerd verband worden georganiseerd conform de
sectorale protocollen. Gezien dit sporten is in georganiseerd verband mag dit in groepen van max. 50
(ifv de 1.5m veiligheidsafstand en de grootte van de zaal) en onder begeleiding van een coach.
Mondmasker hoeft niet.
Mag de yoga indoor plaats vinden? En moet er een mondmasker gedragen worden?
Cf FAQ gouverneur: Sporten in georganiseerd verband worden georganiseerd conform de sectorale
protocollen. Gezien dit sporten is in georganiseerd verband mag dit in groepen van max. 50 (ifv de
1.5m veiligheidsafstand en de grootte van de zaal) en onder begeleiding van een coach.
Mondmasker hoeft niet.
Welke maatregelen moeten fitnesscentra naleven?
Cf FAQ gouverneur: Indoor fitnesscentra mogen open in de provincie Antwerpen, onder de
voorwaarden opgenomen in het meest recente protocol (29/7), en eventuele latere verstrengingen
https://www.sport.vlaanderen/media/13852/protocol-voor-fitnesscentra.pdf .
Elke individuele fitnessinrichting zorgt ervoor dat er een circulatieplan is dat wordt uitgehangen. Ook
de informatie over de totale sportoppervlakte, het aantal toestellen, de afstand tussen de toestellen
en het maximaal aantal sporters dat op hetzelfde moment aanwezig mag zijn gelet op de totale
oppervlakte wordt zichtbaar bekend gemaakt. Elke fitnessinrichting deelt ook alle informatie mee
over de veiligheidsvoorschriften en zorgt voor de goede naleving ervan. Elke fitnessinrichting
informeert elke sporter over de voorschriften en verplichtingen waaraan hij/zij zich steeds moet
houden en kijkt erop toe dat sporters zich er ook aan houden. Voor en na de training dragen sporters
hun mondneusmasker. Ook de begeleiders zetten altijd een mondneusmasker op. Volgt een
fitnesscentrum deze richtlijnen niet, dan volgt er een onmiddellijke sluiting van 14 dagen.
Fitnesscentra vallen niet onder de regel van georganiseerde sportactiviteiten waar andere regels
gelden.
Wat met het skatepark? Hoeveel jongeren mogen er skaten?
Skaten is een individuele, contactloze sport. Voor jongeren die in groep komen, mag die groep uit
max. 10 personen bestaan. Er mogen echter verschillende groepjes van telkens 10 jongeren op het
skatepark aanwezig zijn. Ze dienen wel steeds de afstandsregels te respecteren.

Vieringen en levensgebeurtenissen
Mag de receptieruimte in het stadhuis verhuurd worden?
Dat mag vanaf begin september (onder voorbehoud van de op dat moment geldende maatregelen)
en met respect voor het aantal aanwezigen.
Per zaal die door de stad wordt verhuurd is een maximum aantal personen bepaald.
In de receptieruimte mogen er maximaal 20 personen aanwezig zijn per zaal.
In de trouwzaal mogen maximum 30 personen, inclusief het trouwkoppel aanwezig zijn. Kinderen
onder de 12 jaar worden hierbij gerekend.
Mag wijkhuis Herderin (of een ander wijkhuis) verhuurd worden voor feestjes?
Dat mag, maar de huurders moeten er duidelijk op gewezen worden dat de ze opgelegde
coronamaatregelen dienen na te leven. Zo mogen er max. 10 personen aanwezig te zijn. Vanaf 1
september gelden andere maxima conform de op dat moment geldende maatregelen.

