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1. Algemene bepalingen 

Orde van het Ministerie van Volksgezondheid en Gezinnen van 14 juli 2020, over het gebruik 

van het masker en andere preventieve maatregelen op het gebied van de volksgezondheid om 

het coronavirus (COVID-19) aan te pakken en waarbij de Orde van 19 van Juni 2020. 

De Orde van het Ministerie van Volksgezondheid en Gezinnen van 19 juni 2020, waarbij 

preventieve maatregelen op het gebied van de volksgezondheid worden aangenomen in de 

Autonome Gemeenschap Andalusië, om de gezondheidscrisis veroorzaakt door het 

coronavirus (COVID-19) aan te pakken, een keer 

zodra de alarmtoestand was overwonnen, gewijzigd bij het besluit van 25 juni 2020, werd deze 

afgegeven als gevolg van Koninklijk wetsdecreet 21/2020 van 9 juni over dringende 

maatregelen ter preventie, beheersing en coördinatie om de crisis aan te pakken gezondheid 

veroorzaakt door COVID-19 

Gezien het opheffen van maatregelen die zijn afgeleid van de alarmtoestand en rekening 

houdend met de epidemiologische situatie van het coronavirus in Andalusië, wordt het 

momenteel nodig geacht nieuwe preventieve maatregelen te nemen om de verspreiding en 

proliferatie van het coronavirus COVID-19 bij lokale uitbraken aan te pakken. , zodat 

gegarandeerd wordt dat burgers gedrag vermijden dat het risico van verspreiding van de ziekte 

met zich meebrengt. 

Krachtens de bepalingen van artikel 46.4 van wet 6/2006 van 24 oktober van de regering van 

de autonome gemeenschap Andalusië, en krachtens artikel 26.2.m) van wet 9/2007, van 22 

oktober, van de administratie van de Andalusische regering, in het kader van de artikelen 21.2 

en 62.6 van wet 2/1998, van 15 juni, Gezondheid van Andalusië en 71.2.c) en 83.3 van wet 16 / 

2011, van 23 december, van Volksgezondheid van Andalusië, 

 

D I S P O N G O 

Eerste. Verplicht gebruik van het masker 

1. Personen van zes jaar en ouder moeten het masker dragen op de openbare weg, in de open 

lucht en in een afgesloten ruimte voor openbaar gebruik of die open is voor het publiek, 

hoewel de interpersoonlijke afstand van 1,5 meter beveiliging. 

2. Met betrekking tot transportmiddelen, de bepaling vastgelegd in letter b) van nummer 1 van 

artikel 6 van Koninklijk Besluit van Wet 21/2020 van 9 juni, dat bepaalt dat het masker 

verplicht is in de middelen van lucht-, zee-, bus- of treinvervoer, evenals aanvullend openbaar 

en particulier vervoer van passagiers in voertuigen met maximaal negen zitplaatsen, inclusief 

de bestuurder, als de inzittenden van toeristische voertuigen niet samenwonen woonplaats, 

en met de in dat voorschrift vastgestelde bijzonderheden in het geval van passagiers van 

schepen en boten. 



3. Overeenkomstig nummer 2 van artikel 6 van het voormelde koninklijk besluit is de 

verplichting om het masker te gebruiken zoals voorzien in de twee voorgaande nummers ook 

niet vereist voor mensen die enige vorm van ziekte of ademnood vertonen die kan verergeren 

voor het gebruik van het masker of dat ze, vanwege hun situatie van handicap of 

afhankelijkheid, niet de autonomie hebben om het masker te verwijderen, of ze vertonen 

gedragsveranderingen die het gebruik ervan onhaalbaar maken. 

Het is ook niet vereist in het geval van individuele sport buitenshuis, of in geval van overmacht 

of een noodsituatie of wanneer, vanwege de aard van de activiteiten, het gebruik van het 

masker niet compatibel is, volgens de indicaties van de gezondheidsautoriteiten. 

Het gebruik van het masker op stranden en zwembaden tijdens het baden en tijdens een 

verblijf in een bepaalde ruimte is niet vereist, zolang de interpersoonlijke veiligheidsafstand 

tussen gebruikers kan worden gerespecteerd. Voor uitstapjes en wandelingen op de stranden 

en zwembaden is het gebruik van een masker verplicht. 

 

Tweede. Aanbeveling om het masker in privéruimtes te gebruiken. 

Het gebruik van het masker wordt aanbevolen in privé open of gesloten ruimtes wanneer er 

vergaderingen zijn of een mogelijke samenloop van niet-samenwonenden, zelfs als de 

veiligheidsafstand kan worden gegarandeerd. 

 

 

Derde. Specifieke maatregelen voor besmettingsgevallen en nauwe contacten. 

Mensen die worden beschouwd als een vermoedelijk of waarschijnlijk geval van infectie met 

het SARS-CoV-2-virus, voor ernstige acute luchtweginfectie met een klinisch of radiologisch 

beeld dat compatibel is met COVID-19, of die in afwachting zijn van de resultaten van 

diagnostische tests door deze Om deze reden moeten degenen die worden beschouwd als een 

bevestigd geval met actieve infectie en degenen die in nauw contact staan met een 

vermoedelijk, waarschijnlijk of bevestigd geval, de isolatie- of quarantainevoorwaarden 

naleven die hun door de gezondheidszorg of volksgezondheidsapparatuur zijn aangegeven, en 

kunnen ze niet opgeven uw huis of plaats van isolatie of quarantaine in ieder geval, behalve 

met de uitdrukkelijke toestemming van de gezondheidsdienst voor naar behoren 

gerechtvaardigde oorzaken. 

 

Vierde. Wijziging van het besluit van 19 juni 2020, waarbij in de Autonome Gemeenschap 

Andalusië preventieve maatregelen op het gebied van de volksgezondheid worden genomen 

om de gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus (COVID-19) aan te pakken, zodra de 

staat van alarm. De negende afdeling van hoofdstuk III van de Orde van 19 juni 2020 wordt 

gewijzigd en luidt als volgt: 

 

„Negende. Wakes, begrafenissen en entourages.“ 

1. De wakes kunnen worden gehouden in alle soorten openbare of particuliere voorzieningen, 

naar behoren mogelijk, met een maximum limiet van vijfentwintig mensen in open ruimtes of 

tien mensen in gesloten ruimtes, al dan niet samenwonend. 



2. Deelname aan de begrafenis of entourage voor de begrafenis of crematie van de overledene 

is beperkt tot een maximum van vijfentwintig personen, inclusief familieleden en goede 

vrienden, daarnaast, in voorkomend geval, de minister van aanbidding of gelijkgestelde 

persoon van de respectievelijke bekentenis voor de praktijk van begrafenisrituelen van 

afscheid van de overledene. 

3. De nodige maatregelen moeten worden getroffen om te proberen de afstand van 

interpersoonlijke beveiliging in de voorzieningen en het gebruik van een verplicht masker te 

bewaren. 

4. Naast de algemene naleving van hygiëne- en preventiemaatregelen 

is vastgesteld, in het geval dat in de bedrijfsruimten enige vorm van hotel- en 

restaurantservice wordt verleend, moet de levering daarvan in overeenstemming zijn met de 

bepalingen van de voorwaarden voor het verlenen van de dienst in de hotel- en 

restaurantvestigingen. " 

 

Vijfde. Sanctieregime. 

De taken komen overeen met de gemeenten en de bevoegde instanties van de administratie 

van de Andalusische regering, in samenwerking met de veiligheidstroepen en -organen, binnen 

het kader van hun respectieve bevoegdheden, de taken van toezicht, inspectie en controle op 

de correcte nakoming van de verplichtingen die erin zijn vervat in deze volgorde. Het niet 

naleven van de verplichtingen uiteengezet in deze bestelling kan worden bestraft in 

overeenstemming met de toepasselijke volksgezondheidsvoorschriften. 

 

Zesde. Gerechtelijke bekrachtiging. 

In overeenstemming met artikel 41 van Wet 9/2007 van 2 oktober betreffende het bestuur van 

de Andalusische regering, stuur het naar de Juridische Dienst van de Andalusische regering om 

de in lid 2 bedoelde gerechtelijke bekrachtiging te vragen. van artikel 8.6 van wet 29/1998 van 

13 juli, die de betwiste bestuurlijke bevoegdheid regelt. 

 

Zevende. Effecten. 

1. De preventie- en hygiënemaatregelen die in strijd zijn met de bepalingen van dit besluit zijn 

nietig. 

2. Dit besluit wordt van kracht op de dag volgend op de publicatie ervan in het staatsblad van 

de Andalusische regering. 

 

Sevilla, 14 juli 2020 

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ 

Familie- en gezondheidsadviseur 

 

 Vertaald door Cees Cornelissen, Tulipán Relocations www.tulipanmalaga.nl 
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