Maatregelen COVID19 voor Gemeentes met een hoog risico
Het bestrijden van de pandomia
Maatregelen voor provincies met een
hoog risico

Beperkingen vanaf maandag 16 november 2020 en voor 2 weken

Handel - Beperkingen voor de komende twee weekenden:
In de komende twee weekenden gelden de volgende maatregelen:

· Sluiting van winkels vanaf 13.00 uur en opening vanaf 8.00 uur *, met uitzondering van de
volgende vestigingen:
o
o
o
o
o
o

Apotheken;
Klinieken en dokterspraktijken;
Levensmiddelenwinkels met een deur naar de straat tot 200 m2;
Benzine stations;
Vanaf 13.00 uur mogen restaurants alleen via thuisbezorging werken.
Vestigingen die vóór 8.00 uur openden, mogen dat blijven doen

Nieuwe noodmaatregelen
· Het rijverbod op de openbare weg tussen 23.00 uur en 05.00 uur op weekdagen en vanaf
13.00 uur op zaterdag en zondag. Deze maatregel voorziet enkele uitzonderingen:
· Reizen of verplaatsingen om professionele of soortgelijke functies uit te voeren, hiervoor is
een verklaring vereist is *. Deze verklaring moet zijn:
· I) afgegeven door de werkgever of gelijkwaardig,
Ii) persoonlijk afgegeven, in het geval van zelfstandigen, eenmanszaken en leden van wettelijke
organen, of
Iii) een belofte van eer, in het geval van werknemers in de landbouw-, veeteelt- en
visserijsector;
· Verplaatsingen om gezondheidsredenen (naar gezondheidsinstellingen of apotheken);
· Verplaatsingen voor de noodopvang van slachtoffers van huiselijk geweld of mensenhandel,
evenals kinderen en jongeren die gevaar lopen;
Verplaatsingen om kwetsbare mensen, mensen met een handicap, kinderen, ouders, ouderen
of afhankelijke personen te helpen;

· Verplaatsingen om de ouderlijke verantwoordelijkheden te vervullen;
· Verplaatsingen voor hygiënische wandelingen en voor het uitlaten van huisdieren;
· Verplaatsingen naar levensmiddelenwinkels met een deur naar de straat tot 200 m2;
· Verplaatsingen naar die dierenarts i.v.m. noodsituaties;
· Verplaatsingen die nodig zijn om persvrijheid uit te oefenen;
· Verplaatsingen wegens andere redenen van overmacht;
· Terug naar huis van toegestane reizen.

* De volgende professionals hebben deze verklaring niet nodig:
· Gezondheidswerkers en andere werknemers in instellingen voor gezondheidszorg en sociale
ondersteuning;
· Agenten voor civiele bescherming, veiligheidstroepen en -diensten, militair, gemilitariseerd
en burgerpersoneel van de strijdkrachten en inspecteurs van de voedsel- en economische
veiligheidsautoriteit;
· De magistraten, leiders van de sociale partners en politieke partijen die vertegenwoordigd
zijn in de Assemblee van de Republiek en personen met een gratis pas afgegeven op grond van
wettelijke voorwaarden;
· Ministers van religieuze zaken, door middel van accreditatie door de bevoegde instanties van
de respectieve kerk of religieuze gemeenschap;
· Het personeel van diplomatieke, consulaire missies en internationale organisaties die in
Portugal zijn gevestigd, voor zover zij verband houden met de uitoefening van officiële
functies;
· De mogelijkheid om lichaamstemperatuurmetingen uit te voeren met niet-invasieve
middelen om toegang te krijgen tot werkplekken, onderwijsinstellingen, vervoermiddelen,
commerciële, culturele en sportruimtes.
· De mogelijkheid om diagnostische tests voor COVID-19 te vereisen bij de toegang tot
gezondheidsinstellingen, woonstructuren, onderwijsinstellingen, professionele instellingen bij
de binnenkomst en uitgang van het nationale grondgebied - door de lucht of over zee - en
andere plaatsen, door DGS-bepaling.
· De mogelijkheid tot het aanvragen van hulpbronnen, middelen en het vestigen van
gezondheidsinstellingen van particuliere en sociale sector, na een poging tot
overeenstemming en tegen een billijke vergoeding.
· De mobilisatie van menselijke hulpbronnen om de volgcapaciteit van het spoor te
versterken (bv. Epidemiologisch onderzoek uitvoeren, contacten volgen, mensen onder actief
toezicht volgen)
Decreet nr. 8/2020, Regulament van de toepassing van de noodtoestand die door de President
van de Republiek is verordend.

. Burgerplicht tot thuis terugtrekken
· Sociaal contact: Evenementen en vieringen beperkt tot 5 personen, tenzij uit hetzelfde
huishouden
· Commerciële vestigingen:
Sluiting tot 22.00 uur
Uitzonderingen: afhaalrestaurants, apotheken, dokterspraktijken en klinieken, uitvaartcentra,
benzinestations en rent-a-car
· Restaurants:
Sluiting tot 22:30
max. 6 personen, tenzij uit hetzelfde huishouden
· Markten en weekmarkten
Verbod op markten en weekmarkten, tenzij geautoriseerd door de burgemeester,als de
veiligheidsvoorwaarden en de naleving van de richtlijnen gedefinieerd door het DGS zijn
geverifieerd.
· Sluiting culturele voorzieningen tot 22.30 uur
Naast bovengenoemde maatregelen dienen ook maatregelen op nationaal niveau met de
nodige aanpassingen in acht te worden genomen in de Hoge Risiko Gemeentes, namelijk:
Regel van 5:
· Fysieke afstand
· Regelmatig handen wassen
· Verplicht gebruik van masker
· Ademhaling etiquette
· COVID Stayaway-app
· Verplichte terugtrekking voor patiënten met COVID-19 en mensen onder actief toezicht
· Evenementen en vieringen beperkt tot 5 personen, tenzij uit hetzelfde huishouden
· Religieuze ceremonies volgens DGS-regels
· Commerciële vestigingen met een maximale indicatieve capaciteit van 0,05 personen per m2
· Sluitingsuren commerciële vestigingen om 22.00 uur.
· Restaurants:
sluiting om 22.30 uur; capaciteit beperkt tot 50% van de capaciteit; groepen beperkt tot 6
personen, of 4 personen in vestigingen binnen 300 meter van een school en in de foodcourts
van winkelcentra; verplichte reservering vooraf
· De verkoop van alcoholische dranken is verboden in servicewinkels en, vanaf 20.00 uur, in
alle winkels

· Het nuttigen van alcoholische dranken op de openbare weg is verboden
· Privévoertuigen met een capaciteit van meer dan 5 zitplaatsen kunnen alleen rijden met
bezetting van 2/3 van de capaciteit, tenzij ze allemaal tot hetzelfde huishouden behoren

