
 

MAATREGELEN VOOR DE NIEUWE REALITEIT IN ANDALUSIË na het overwinnen 

van DE STAAT ALARM COVID-19/9 juni 2020 

 
HORECA 

Capaciteit. Blootstellen aan het publiek. Tel- en controleprocedures moeten beschikbaar zijn.  
Binnenshuis: 75% in bar- of tafelgroepen, op 1,5 m afstand. Maximale groep: 25 personen.  
 
Terrassen: 100% van de tafels. Maximale groep: 25 personen. 
 
Reiniging. Frequent voor apparatuur en contactoppervlakken. Dagelijks voor de lokale 
bevolking.  
 
Tafelkleden. Prioriteit voor eenmalig gebruik. Als dat niet lukt, wissel ik tussen klanten. 
Mechanische was 60-90 graden. 
 
Menukaarten. Vermijd degenen die algemeen worden gebruikt en promoot andere 
alternatieve middelen. 
 
Hulpelementen. Bewaar in gesloten ruimtes of weg van doorgangsgebieden. 
Servetringen Wegwerp monodosis of ander formaat op verzoek van de klant. 
 
Zelfbediening. Beperking tot de directe manipulatie van het product door de klant. 
 
Preventieve maatregelen voor personeel. Zoek veiligheidsafstand met de gebruiker. Het 
gebruik van een masker is verplicht. 
 

 
FEESTZALEN  

 
Capaciteit 75%. Maximaal in ieder geval: 250 personen binnen, 300 buiten. 
 

 
Vrijetijdsinrichting 
(discotheken)  

 
Capaciteit. Indoor: 40% aan tafels, 25 personen per tafel of groep. Terrassen: 75% aan tafels, 
25 personen per tafel of groepen. 
 

 
Vrijetijdsvoorziening 
voor minderjarigen 

 
Capaciteit. Indoor: 40% aan tafels, 25 personen per tafel of groep. Terrassen: 75% aan tafels, 
25 personen per tafel of groepen. 
 

 
Recreatieve 
voorzieningen voor 
kinderen 
  

 
Gesloten 
 

 
Pretparken (inclusief 
water) en 
themaparken 
 

 
Capaciteit. Totaal: 60%. Attracties zijn gereguleerd als kermisattracties. Afgesloten ruimtes: 
een derde. 
 
Gastvrijheid en restauratie. Overeenkomstig de voorschriften die voor dit type inrichting zijn 
vastgesteld. 

Festivals, festivals, 
bedevaarten etc 
 

 
De viering ervan wordt niet aanbevolen.  



  

 
Vestigingen van 
zoölogische, 
botanische, 
geologische 
activiteiten 

 
Capaciteit. Tweederde. 
 
Groepen.  Maximaal 25 personen. 
 
Attracties. Ze zijn gereguleerd als kermisattracties. 
 
Gastvrijheid en restauratie. Overeenkomstig de voorschriften die voor dit type inrichting zijn 
vastgesteld. 
 
Veiligheid. Minimale afstand of eventueel masker.  
 

 
Games en 
weddenschappen
  

 
Capaciteit. Geconditioneerde heropening. OVERSCHRIJD DE MAXIMALE CAPACITEIT IN DE 
HOTELSECTOR NIET. 
Er moeten systemen worden opgezet om een strikte telling en capaciteitscontrole te 
garanderen. 
 

 
Gemeenschappelijke 
ruimtes van hotels en 
toeristische 
accommodatie  

 
Capaciteit. 50%, te bepalen in elke ruimte of zone volgens voorgaande. 
 
Groepsactiviteiten of evenementen. Maximale capaciteit van 20 personen. Bescherming met 
veiligheidsafstand of maskers. Voorkeur voor buiten Materiaal: Zorg ervoor dat er geen ruil 
plaatsvindt. Desinfectie na gebruik. Er moeten gel-dispensers zijn. Ventileer de ruimtes twee 
uur van tevoren. 
 
Gastvrijheid en restauratie. Overeenkomstig de voorschriften die voor dit type inrichting zijn 
vastgesteld. 
 
Sportactiviteiten. Volgens inrichtingen van dit type.Voor zwembaden en spa's, voorschriften 
voor inrichtingen van dit type, maar altijd met een capaciteit van 50%. 
 

 
Toeristische gidsen 

 
Voorafgaande afspraak en maximum groepen van 30 personen. Vermijd doorvoer door 
gebieden en plaatsen die drukte genereren. Veiligheidsafstand of masker. Respecteer de 
regels voor het bezoeken van monumenten of culturele voorzieningen. Verstrek geen 
brochures en dergelijke. 
 

 
Congressen, 
vergaderingen en 
conferenties 
 

 
Capaciteit. Degene die het mogelijk maakt om een minimale interpersoonlijke 
veiligheidsafstand (1,5 m) te behouden, die maximaal 75% van het totaal is toegestaan. 

 
Winkelcentra 

 
Capaciteit. Gemeenschappelijke ruimtes: degene die de minimale afstand van 1,5 m toelaat. 
De daadwerkelijke capaciteit van de inrichting moet uitdrukkelijk worden vermeld. / Lokalen: 
auqel die de minimale afstand 1.5 m.  
 
Beveiliging.  Minimale interpersoonlijke afstand, met speciale aandacht voor trappen en 
liften. Gedifferentieerde in- en uitgang van het winkelcentrum. 
 
Toiletten Afmetingen zijn hetzelfde als in commerciële gebouwen. 
 
Reiniging. Minimaal 2 keer per dag van de faciliteiten. Verplicht aan het eind van de dag. 
 

 
 
 
 



 

 
Commerciële 
Ruimten 

 
Capaciteit. Degene die een minimale afstand van 1,5 m toelaat. De effectieve capaciteit moet 
uitdrukkelijk worden vermeld. 
 
Reiniging. Minimaal 2 keer per dag van de faciliteiten. Verplicht aan het eind van de dag. 
Mogelijk om lunchpauzes in te stellen. 
 
Betaling / afhalen / bezorgen. Ze kunnen elke dag van de week thuisbezorgdiensten en 
afhaling van de aankoop aanbieden in geautoriseerde gebieden. Betaling vergemakkelijken en 
het product ontvangen zonder persoonlijk contact. 
 
Signalering. Markeringen op de grond en gebruik van bakens om afstand aan te geven. Bij 
voorkeur gedifferentieerde in- en uitgang van het pand. Hydroalcoholische gel dispensers. 
Verplicht. In ieder geval bij de ingang van het pand. 
 
Gebruiken en testen. Vereisen het gebruik van maskers en handschoenen voor het hanteren 
van onverpakte producten in zelfbediening. Hygiënemaatregelen voor automatische verkoop. 
Het is niet toegestaan als er sprake is van directe manipulatie zonder toezicht. 
 
Kledingtest. Gebruik van tester door één persoon. Reiniging en desinfectie van testers na elk 
gebruik. Kledingstukken desinfecteren na testen of retourneren. 
 

 
Straat Markt 
(Ze passen de 
voorschriften van 
winkelcentra toe en, 
op hun posten, die 
van commerciële 
instellingen) 

 
Capaciteit. Degene die een minimale afstand van 1,5 m toelaat. Capaciteit aangegeven door 
bewegwijzering bij de ingang, markeringen op de grond, bakens en bewegwijzering. In ieder 
geval een minimale afstand van 1,5 m tussen de paal en de klant, aangegeven op de grond. 
 
Beperkingen. Op de posten zijn alle voorschriften van commerciële instellingen van 
toepassing. 
 
Hydroalcoholische gel dispensers. Verplicht. 
 
Gemeenten. Mogelijkheid tot uitbreiding van posities of dagen door de kerkenraden. Toezicht 
om afstand te houden en drukte te vermijden. 
 

 
Speeltuinen 
 

 
Capaciteit. Buiten 1 persoon per 4 m2. 
 
Reiniging. Dagelijks meubilair en contactgebieden. 
 

 
Vrije tijd voor 
kinderen en 
jongeren 

 
Capaciteit. Buitenshuis, maximaal 75% van de deelnemers, limiet van 250 personen. Gesloten 
ruimtes: 50%, limiet 150 personen. Altijd in groepen van maximaal 15 personen, inclusief 
monitoren. 
 
Veiligheid. Maatregelen voor onderhoud op afstand of, bij gebrek daaraan, masker. 
 

 
Jachtactiviteit 

 
Veiligheid. Verplichting om een actieplan op te stellen voor de persoon die verantwoordelijk 
is voor de jacht, dat ter autorisatie moet worden voorgelegd aan de bevoegde autoriteit. Deel 
geen keukengerei of voedsel en houd afstand of, bij gebrek daaraan, masker. 
 

 
Recreatief varen 

 
Capaciteit. 75%. Als het levende mensen zijn, tot 100%. In ieder geval maximaal 25 
inzittenden. In boten voor twee bemanningsleden kunnen beide gaan. Jetski's: 1 persoon 
behalve samenwonenden die het maximum kunnen bereiken.  
Bescherming. Goedkeuring van desinfectiemaatregelen 
 

  



  
  

 
Overige activiteiten in 
natuurgebieden 
 

 
Capaciteit. Actief toerisme en natuuractiviteiten: in groepen van maximaal 40 personen met 
minimale afstand. 

 
Buitensporten 

 
Capaciteit. Individueel of in groep, op veilige afstand of, bij gebrek daaraan, handbescherming 
en hygiënemaatregelen. 
 
Vrijetijds- en wedstrijdevenementen. Maximaal 500 deelnemers, indien veiligheids- en 
hygiënevoorwaarden zijn gegarandeerd. Opstelling van een door de bevoegde autoriteiten te 
evalueren specifiek protocol. Noodzaak van uitdrukkelijke toestemming van de bevoegde 
autoriteit. 
 
Zomersportkamp of scholen of vergelijkbaar met sportbeoefening. Maximaal 25 personen, 
met minimaal 1 monitor. 
 

 
Sportfaciliteiten 
binnen en buiten en 
sportbaden 

 
Capaciteit. 65% binnen of buiten, ook in zwembaden. 
 
Veiligheid. Veiligheidsafstand en eventueel masker. Deel geen voedsel of materiaal en, indien 
nodig, continue hygiëne. 
 
Gebruikers. veiligheidsafstand of masker voor gemeenschappelijke ruimtes. Maak gel 
dispensers beschikbaar voor gebruikers, die verplicht zullen zijn om te gebruiken bij toegang. 
Gebruikers moeten hun persoonlijke bezittingen achterlaten in de ingeschakelde gebieden. 
Plicht van de houders om een specifieke protocoldochter te ontwikkelen voor die van 
federatieve (training) of organisatoren (evenementen en wedstrijden). 
 
Reiniging. Reiniging en desinfectie minimaal twee keer per dag. 
 
Vrijetijds- en wedstrijdevenementen. Opstelling van een door de bevoegde autoriteiten te 
evalueren specifiek protocol. Noodzaak van uitdrukkelijke toestemming van de bevoegde 
autoriteit. 
 
Zomersportkamp of scholen of vergelijkbaar met sportbeoefening. Maximaal 25 personen, 
met minimaal 1 monitor. 
 

 
Federale 
sportactiviteiten van 
regionale competitie 
(regels van 
sportfaciliteiten) 
 

 
Opstelling van een door de bevoegde autoriteiten te evalueren specifiek protocol. Ze moeten 
een uitdrukkelijke toestemming hebben. 

 
Openbare deelname 
aan 
sportevenementen 
 

 
Capaciteit. Buitenshuis: 65% met een limiet van 1.500 personen. Gesloten: 65% limiet 800 
personen (speciale protocollen zijn voorzien voor evenementen die van bijzonder belang zijn). 
 
Beperkingen. Organisatoren van sportactiviteiten en evenementen of niet-georganiseerde 
activiteiten zullen een coördinator voor naleving Covid-19 aanwijzen 
 

 
Handelingen van 
religieuze aanbidding 
 
 
 
 

 
Capaciteit. Kielzog en begrafenissen: 60 mensen buiten, 30 gesloten ruimtes. Maximale 
entourage van 75 familieleden of goede vrienden. Interpersoonlijke afstand of, indien van 
toepassing, masker. 
Bijbehorende hotels en restaurants, volgens de afmetingen van deze gebouwen. 
 
 



 
 
 
Handelingen van 
religieuze aanbidding 
 

 
Gebedshuizen: die capaciteit die een minimale interpersoonlijke afstand toelaat, die aan het 
publiek moet worden blootgesteld. De interpersoonlijke afstand moet worden gehandhaafd 
of, in voorkomend geval, het gebruik van een masker. Voor gebruik van de buitenkant van de 
gebouwen moet u toestemming geven 
Stadhuis. / Huwelijk en andere ceremonies: Ceremonie naar gelang de capaciteit voor een 
plaats van aanbidding in het algemeen. Interpersoonlijke afstand of, indien van toepassing, 
masker. 
 
Feesten: In horecagelegenheden: volgens de afmetingen van dit pand. In feestzalen: het moet 
worden beheerst door wat is ingesteld voor feestzalen. / In elk ander: de capaciteit wordt 
bepaald door de zalen. 
 
In- en uitgang. Organiseer om drukte te vermijden. 
 
Hydroalcoholische gel dispensers. Zichtbaar en in ieder geval bij de ingang. 
 
Beperkingen. Gezegend water is niet toegestaan. Rituele wassingen moeten thuis worden 
gedaan. Persoonlijke tapijten en afzonderlijk in zakken verpakt schoeisel. 
 

 
Stierenvechten shows 

 
Capaciteit. 50% bij minimale veiligheidsafstand of eventueel masker. Er moeten vooraf 
toegewezen en genummerde stoelen zijn. 
 
Beperkingen. Online verkoopaanbeveling. In het geval van een kassa moedig betaling aan met 
andere middelen dan contant. Tijdschriften en programma's worden niet bezorgd. 1,5 m 
afstand voor zittende toeschouwers. Schakel stoelen uit die niet worden verkocht of die geen 
afstand toestaan. Tijdsloten voor gespreide toegang en uitgang. Het wordt aanbevolen 
tussentijdse pauzes te vermijden. Als dat zo is, moet de duur ervan een gespreide in- / uitgang 
toestaan. Interpersoonlijke afstand tussen professionals of maskers of specifieke maatregelen 
om het te verkrijgen. 
 
Reiniging. Voor elke show. Reiniging van toiletten voor elke show en aan het einde. Ze 
moeten hydro-alcoholische gel-dispensers hebben. Reiniging van instrumenten die door 
professionals worden gebruikt, voor elke show. Van degenen die algemeen worden gebruikt 
na elk gebruik. 
 
Gastvrijheid en restauratie. Overeenkomstig de voorschriften die voor dit type inrichting zijn 
vastgesteld. 
 

 
Bioscopen, circussen, 
theaters, auditoria, 
speciale instellingen 
voor festivals, 
tentcircussen e.d. 

 
Capaciteit. 65%, met vooraf toegewezen stoelen. Als dit niet mogelijk is vanwege de 
configuratie van de landschappelijke ruimte, kunnen andere alternatieven worden 
voorgesteld die in ieder geval de aangegeven capaciteitslimiet respecteren. Beperk in ieder 
geval de binnenruimte van 800 personen, 1.500 buitenshuis. Er wordt een groep 
samenwonenden voorgesteld. 
 
Hydroalcoholische gel dispensers. In toegangsgebieden. 
 
Veiligheid. Bewegwijzering van routes en veiligheidsafstand. 
 
Beperkingen. Uitsluiting van het bezoek in ruimtes waar reiniging en desinfectie niet kan 
worden gegarandeerd. 
 
Informatie. Plicht om bezoekers te informeren over hygiënemaatregelen, ook toegankelijk via 
elektronische apparaten. 
 

 
 
 



 

 
Monumenten, 
culturele complexen 
en enclaves 

 
Capaciteit. 65%. Groepsbezoeken van maximaal 20 personen, inclusief de monitor of gids, 
met veiligheidsafstand, of bij gebrek daaraan, masker. 
 
Beperkingen en beveiliging. Minimale veiligheidsafstand of eventueel masker. Autonome 
activiteiten promoten. Uitsluiting van bezoeken in ruimtes waar reiniging en desinfectie niet 
kan worden gegarandeerd. Bewegwijzering van route en afstand van beveiliging. 
 
Informatie. Plicht om bezoekers te informeren over hygiënemaatregelen, ook toegankelijk via 
elektronische apparaten 
Hydroalcoholische gel dispensers. In toegangsgebieden en contactpunten. 
 
Capaciteit. 75% buitenshuis. Gesloten ruimtes: 65%. Groepsbezoeken max. 25 mensen, 
inclusief de monitor of gids. Voorzover mogelijk verplichte rondleidingen of bezoekuren 
organiseren. 
 

 
Archieven en 
bibliotheken 

 
Capaciteit. 65% Archieven, bibliotheken en documentatiecentra (voor activiteiten die ook 
worden georganiseerd, met een minimumafstand van 1,5 m). 
 
Veiligheid. Afstand of eventueel masker. Bewegwijzering van routes en veiligheidsafstand. 
Zichtbare maximale capaciteit zichtbaar. Stel tel- en controleprocedures op. 
 
Informatie. Plicht om bezoekers te informeren over hygiënemaatregelen, ook toegankelijk via 
elektronische apparaten. 
 
Hydroalcoholische gel dispensers. In toegangsgebieden en contactpunten. 
 

 
Artistieke 
collectieven 

 
Veiligheid. Veiligheidsafstand, maskers en protocollen. 
 
Reiniging. Reiniging en desinfectie van alle oppervlakken en instrumenten. 
 
Beperkingen. Kleedkamer kan niet worden gedeeld. 
 

 
Productie en filmen 
van audiovisuele 
werken 

 
Capaciteit. Teams hebben het essentiële minimum verlaagd. 
 
Veiligheid. Veiligheidsafstand of masker, protocollen en aanbevelingen van 
gezondheidsinstanties. 
 
Reiniging. Voor elke shoot. 
 
Beperkingen. Voor studies en privé-buitenruimtes is het nodig om arbeidsrisico's te evalueren 
en ontwerpmaatregelen te nemen. 
 

 
Productie en filmen 
van audiovisuele 
werken 
 

 
Aanbevelingen reeds eerder vastgelegd in wetsbesluit 13/2020 en 12/2020. 
Minimale interpersoonlijke afstand 1,5 m. 

 
Collectieve 
Zwembaden 
 

 
Capaciteit: 75%, met een minimale interpersoonlijke afstand van 1,5 m. Tekens op de grond 
of soortgelijke merktekens die de speciale verdeling bepalen. 
Reiniging en desinfectie van faciliteiten met speciale aandacht voor kleedkamers en 
badkamers voorafgaand aan de opening van elke dag. 
Bewegwijzering met voor gebruikers zichtbare informatie over Covid-19. 
 

 



 
Niet-universitair 
onderwijs 

 
Opening van centra voor de volgende cursus. De opschorting van lesactiviteiten in de klas 
blijft gehandhaafd. Opname van leraren om de cursus af te sluiten. Het Ministerie van 
Onderwijs en Sport geeft instructies voor toelating, scolarisatie, onderhoud en 
administratieve taken. In juli is het programma voor educatieve versterking. 
 
Reiniging. Ze worden te zijner tijd afgegeven door de bevoegde gezondheidsautoriteit. 
 
Openingscursus 2020-2021. Instructies hierover worden door de counseling gedicteerd. 
Goedkeuring van een protocol om de desinfectie-, preventie- en conditioneringsmaatregelen 
van zijn centra vast te stellen. 
 

 
FPE Klassikale 
Trainingsactiviteit 

 
Het wordt hervat overeenkomstig Resolutie van 5 juni van het DG Beroepsopleiding 
werkgelegenheid. Zij passen de preventieve maatregelen en de algemene capaciteit toe. Als 
de capaciteit moet worden verminderd, kan dit worden gedaan door afwisselende dagen, 
wekelijkse rotaties of ochtend- en middagdiensten. 
 

 
Vrije Tijd Residenties 

 
Capaciteit. Heropening met een maximum van 75%. 
 

 
Academies en 
Rijscholen 
 

 
Capaciteit. 75%, maximaal 25 personen. 
Veiligheid. Minimale veiligheidsafstand of eventueel masker. Als er voertuigen zijn: maskeert 
zowel de leraar als de andere inzittenden. 
 

 
Motorfietsen van 
categorie E, 
bromfietsen 
 

 
Aantal inzittenen. 2 mensen. 
Bescherming. Maskers. 

 
Privévervoer tot 
negen zitplaatsen 
 

 
Aantal inzittenen.  Zoveel stoelen als het voertuig heeft. 
Bescherming. Het gebruik van maskers is vrijgesteld als alle inzittenden op hetzelfde adres 
wonen. 
 

 
Openbaar 
personenvervoer 

 
Capaciteit. Alle stoelen zorgen voor maximale scheiding. 
Bescherming. Verplicht gebruik van maskers. 
 

 
Cabines van zware 
voertuigen, 
bestelwagens en 
andere voertuigen 
met een rij stoelen 
 

 
Aantal inzittenen.  Zoveel stoelen als het voertuig heeft. 
Bescherming. Maskers. 
 

 
Regulier, discretionair 
en particulier 
openbaar vervoer 
 

 
Er wordt een actieprotocol voorgesteld voor het reinigen en desinfecteren van rollend 
materieel in faciliteiten die verband houden met het systeem van regulier openbaar 
personenvervoer. 
  
Capaciteit. Exploitatievoorwaarden voor diensten: minimaal 50% in provinciale en 
interprovinciale diensten; Minimaal 60% in daluren en 80% in piekuren in grootstedelijke 
diensten. Met stoelen: alle stoelen. Plaatsen te voet: alle zitplaatsen en 75% van de 
beschikbare plaatsen mogen bezet zijn. 
Bij het zeevervoer van passagiers mag de gehele bezetting worden benut, waardoor maximale 
scheiding wordt gegarandeerd. 
 
 



 
Bescherming. Dagelijkse desinfectie. Hydroalcohol gel dispensers. Verplicht gebruik van 
maskers voor alle gebruikers. 1.5m veiligheidsafstand tussen gebruikers. Voorverkoop 
vergemakkelijken. 
 

 
Gezinsbijeenkomsten 

 
Hervatting van de activiteit in alle interventiemodaliteiten afhankelijk van de naleving van 
sanitaire en hygiënische maatregelen. 
 

 
Algemene 
maatregelen 

 
Afstand en algemene hygiëne. 1,5 meter of fysieke bescherming. 
Automatische betalingsmethoden en selfservice. Promotie van betaling met middelen die 
geen fysiek contact tussen apparaten met zich meebrengen, evenals het reinigen en 
desinfecteren van de apparatuur die hiervoor nodig is. 
 
Toiletten / kleedkamers / lactatiekamers. Beperking van gebruik in de ruimte, 1 persoon in 
ruimtes van 4 m2 (behalve personen ten laste) of meer dan vier meter en meer dan één hut, 
maximaal 50%. Reiniging van wapening. 
 
Reiniging van openbare instellingen. Reiniging van gedeeld materiaal. Voldoende ventilatie 
en in ieder geval dagelijkse installatie van afvalbakken, minimaal 1x per dag schoongemaakt. 
Beperking van het gebruik van liften en takels (één persoon, behalve afhankelijke personen). 
 
CAPACITEITSREGELING. Verplichting om telprocedures vast te stellen, de circulatie-
organisatie indien nodig te wijzigen, gedifferentieerde in- en uitgangsdeuren te zoeken als er 
meerdere zijn, toegangscontrole tot parkeerterreinen en poorten 
automatisch of open, handmatige controle van toegang tot parkeerterreinen door 
beveiligingspersoneel indien automatische contactloze toegang niet mogelijk is. 
Toezichtpersoneel houdt toezicht op de naleving van de gespreide in- en uitgangstijden voor 
werknemers. 
 

 
 

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