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Verbod op wegwerpplastic vanaf 3 juli 2021
De soep wordt heet gegeten, maar niet meer met borden en
bestek van wegwerpplastic. Vanaf 3 juli 2021 geldt in de EU
namelijk een verbod op plastic wegwerpartikelen zoals rietjes,
bestek, borden wattenstaafjes en ballonstokjes. Lees wat er
gaat veranderen en wanneer lees verder

Vakantie en corona
Het waren rare tijden en we zijn er nog niet, niemand kan
voorspellen wat de vakantie periode met corona doet.
Voor degene die blijven werken, blijf gezond en voor degene
die vkantie kunnen nemen en vertrekken, eveneens blijf
gezond.
Houdt afstand, was je handen en test bij twijfel.

Maar alles nog eens op een rijtje
Regels van de winkel zelf
De winkel of supermarkt waar u naar toe gaat kan eigen regels hebben. Soms moet u een
winkelmandje of winkelwagentje gebruiken. Of uw handen schoonmaken met speciale gel.
Luister altijd naar de aanwijzingen van het personeel.
Winkels mogen klanten weigeren
Winkels zorgen ervoor dat het in de winkels niet te druk wordt. Daarom mogen zij klanten
weigeren als er te veel mensen in de winkel of supermarkt zijn. Zij vragen de klant dan te
wachten of later terug te komen.
De winkel mag de klantook weigeren als de klant zich niet aan de regels van de winkel houdt.
Regels voor winkeliers
U zorgt ervoor dat u en uw klanten 1,5 meter afstand kunnen houden tot elkaar.
De bezoekersnorm voor winkels is 1 bezoeker per 5 m2. Het personeel telt hier niet bij mee;
Winkels treffen hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het beschikbaar stellen van
desinfecterende handgel en gelegenheid om handen te wassen;
De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden blijven.
lees verder
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