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Geachte voorzitters,
Op 26 juni heb ik u opdracht gegeven om uw bevoegdheden op het terrein van
publieke gezondheid en openbare orde en veiligheid in te zetten om verschillende
maatregelen te nemen die nodig zijn voor de bestrijding van covid-19. Naar
aanleiding van deze aanwijzing is gebleken dat het nodig was om bepaalde punten
te verduidelijken. Ik geef u nu op basis van artikel 7 van de Wet publieke
gezondheid, met inachtneming van artikel 39 van de Wet veiligheidsregio's,
opdracht om enkele maatregelen, met ingang van 15 juli 2020, aan te passen.
Voor het overige blijft de aanwijzingen van 26 juni van kracht.
Voor eind augustus 2020 besluit het kabinet over het verlengen of aanpassen van
de maatregelen.
1,5 meter afstandsnorm
De uitzondering op het verbod van het niet in acht nemen van een onderlinge
afstand van 1,5 meter wordt op twee punten aangepast:
1. Voor kinderen in de leeftijd tot en met 17 jaar onderling geldt een
uitzondering, tenzij deze kinderen zich bevinden op een locatie van een
instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of
wetenschappelijk onderwijs.
2. Het verbod geldt niet voor personen met een handicap onderling die in
dezelfde woongroep of andere woonvorm op eenzelfde adres wonen en
gemeenschappelijke voorzieningen delen en op personen met een
handicap, voor zover zij zich niet met inachtneming van een afstand van
1,5 meter jegens hun begeleiders of vaste mantelzorgers kunnen
ophouden en hun begeleiders of vaste mantelzorgers.
Vervoer
In het overig bedrijfsmatig personenvervoer geldt de verplichting voor het dragen
van een niet-medisch mondneuskapje voor reizigers vanaf 13 jaar niet bij
maximaal 2 personen vanaf 13 jaar per voertuig of vaartuig inclusief bestuurder.
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Placering
Sauna en wellness wordt toegevoegd als activiteit waarbij placering plaatsvindt
door het aanwijzen van een afgebakende locatie waar gebruik van wordt gemaakt
voor de activiteit.
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Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg
In verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg waar zich één
of meer COVID-19 besmettingen voordoen, geldt dat het verboden is voor
bezoekers om zonder toestemming van de beheerder aanwezig te zijn.
Bezoek moet zijn toegestaan indien het de beperking van de verspreiding van
COVID-19 niet in de weg staat. Ook moet bezoek aan bewoners van wie wordt
verwacht dat zij op korte termijn overlijden of in vergelijkbare omstandigheden
altijd worden toegestaan. Dit geldt ook voor bezoek in verband met het horen en
beoordelen van een cliënt in het kader van de Wet zorg en dwang
psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Voor structurele
vrijwilligers is een uitzondering op dit verbod mogelijk. Op basis van artikel 7 van
de Wet publieke gezondheid en met inachtneming van artikel 39, eerste lid, van
de Wet veiligheidsregio's, geef ik u daarom opdracht om uw bevoegdheden op het
terrein van openbare orde en veiligheid in te zetten als verpleeghuizen of
kleinschalige woonvormen, ondanks nadrukkelijke inspanningen van hun kant,
problemen ervaren met het weigeren van bezoekers of derden die de locatie
proberen binnen te komen, zonder toestemming van de beheerder.
Als u problemen ervaart bij de uitvoering van deze opdrachten, verzoek ik u
contact op te nemen met het coronateam van het Landelijk Operationeel
Cotirdinatiecentrum (LOCC-N).
Hoogachtend,
mede namens de minister van Justitie en Veiligheid,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
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