
Beste ouder 

 

Het schooljaar staat voor de deur. Kom veilig naar school en volg de 

coronamaatregelen op!  

Welke maatregelen gelden in Turnhout? 

Op de website van stad Turnhout vind je informatiepagina’s die up-to-date worden 

gehouden: www.turnhout.be/maatregelen-turnhout 

Maar we willen vooral de mondneusmaskers extra onder de aandacht brengen omdat 

daarover twijfel lijkt te bestaan.  

Waar en wanneer moet je een mondneusmasker dragen? Het lokaal bestuur van 

Turnhout volgt de regels die in heel België gelden: 

• Een mondneusmasker is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar op volgende 

risicovolle plaatsen:  

o in winkels en winkelcentra; 

o in winkelstraten; 

o in publieke delen van openbare gebouwen; 

o in horecazaken, behalve voor klanten die aan tafel zitten; 

o op markten, kermissen en handelsbeurzen; 

o op het openbaar vervoer, op perrons, bij de bushalte; 

o in bibliotheken en musea; 

o in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen en auditoria; 

o in gebedshuizen en bezinningsplaatsen. 

• Daarnaast is het ook verplicht op elke andere drukbezochte plaats, zowel privaat 

als publiek. Als je de afstand van 1,5 meter niet kunt respecteren, moet je een 

masker opzetten. Dit betekent dan ook dat je bij een verplaatsing in groep, zowel 

te voet als per fiets, een mondmasker draagt. 

Het schepencollege heeft voor Turnhout nauwkeurig vastgelegd welke straten we als 

winkelstraten en drukke straten meetellen. Daar is een mondneusmasker dus altijd 

verplicht, zowel voor voetgangers als voor fietsers en andere weggebruikers (behalve 

voor wie in de auto zit). In alle andere Turnhoutse straten geldt de regel dat je je 

mondneusmasker niet moet dragen zolang je voldoende afstand kunt houden. 

De straten met mondmaskerplicht bevinden zich in het stadshart, in het gebied dat we 

ons kernwinkelgebied noemen, aangevuld met een paar drukke straten: 

• Bloemekensgang; 

• Gasthuisstraat; 

• Grote Markt; 

• Kursaalpoort; 

• Leopoldstraat; 

• P.J. Brepolsplein; 

• Sint Antoniusstraat; 
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• Stationstraat; 

• Turnovatoren; 

• Zegeplein; 

• gedeelte de Merodelei van Gasthuisstraat tot spoorwegovergang; 

• gedeelte Korte Gasthuisstraat van Gasthuisstraat tot Vianenstraat; 

• gedeelte Herentalsstraat van Grote Markt tot Driezenstraat-Pieter de Nefstraat; 

• gedeelte Warandestraat tussen Grote Markt en Broedersstraat-Sint Antoniusstraat; 

• gedeelte Otterstraat van Grote Markt tot inrit Turnova en 

• gedeelte Patersstraat van Grote Markt tot Korte Begijnenstraat. 

 

Kom je terug uit het buitenland? 

Kom je uit een land of streek met een verhoogd risico op besmetting dan wordt een 

quarantaine aangeraden of verplicht. Op de website van de Federale Overheidsdienst 

Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl) vind je voor welke landen en streken 

een quarantaineverplichting geldt (landen of streken met code rood), dan wel wordt 

aangeraden (code oranje). 

Je komt terug uit een land of regio met code oranje en je kind gaat vrijwillig in 

quarantaine: 

• Je verwittigt je school. 

• Je school zal de afwezigheid wettigen. 

• Je school kan wel vragen om een bewijsstuk voor te leggen over de terugkeer 

naar België. 

Je komt terug uit een land of regio met code rood en je kind moet in quarantaine: 

• Je verwittigt je school. 

• Je neemt contact op met je huisarts en laat je testen. Dit is een wettelijke 

verplichting. De test wordt terugbetaald. 

• Je krijgt van je arts een quarantaine-attest. 

• Je bezorgt het quarantaine-attest aan je school. Hiermee is de afwezigheid van 

je kind gewettigd. 

Of je nu uit een land met code oranje of rood komt: vraag steeds aan je school hoe je 

kind op de hoogte kan blijven van leerstof.  Je school kan afstandsonderwijs voorzien 

voor je kind. Dat kan echter ook op andere manieren. Je school bepaalt dit zelf. 
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