
 

  
 

 

 

Geachte mevrouw/heer, 

 

Covid-19 heeft sinds een half jaar impact op de gehele samenleving en zeker ook op 

uw sector. U heeft maatregelen genomen die ertoe bijdragen dat u open kunt blijven 

én toch op een veilige wijze gasten kunt ontvangen. Dat kan door de afstand tussen 

tafels die u heeft gecreëerd, de aanpassing van uw terras, het beperken van het 

aantal gasten, reserveringen, de bewegwijzering, aanpassingen aan uw website en 

social media. Allemaal maatregelen die u heeft getroffen om eraan bij te dragen dat 

het coronavirus wordt teruggedrongen. Als GGD, organisatie voor publieke 

gezondheid, zijn wij niet alleen blij met uw creativiteit, maar ook heel trots op uw 

ondernemingsgeest en daadkracht. 

 

En toch… 
Ondanks deze maatregelen merken wij uit ons bron- en contactonderzoek, dat nodig 

is om goed zicht te houden op het virus Covid-19, dat besmettingen toenemen in de 

GGD-regio Kennemerland. Deze negatieve trend moeten we samen keren. Wat we 

zien is dat vooral jongeren verslappen in de aandacht voor de gezondheidsadviezen. 

Zij besmetten niet alleen ongemerkt mensen in hun omgeving, maar het virus kan 

voor henzelf ook gezondheidsrisico’s hebben. Het is nu nog onduidelijk welke 

gezondheidsrisico’s het virus precies oplevert. Voor de bescherming van uzelf, uw 

klanten en vooral ouderen en kwetsbaren in onze samenleving is het van belang dat 

besmetting wordt tegengegaan en dat het aantal positief getesten afneemt. Dat kan 

door ons te houden aan de gezondheidsadviezen. De 1,5 m afstand is na een paar 

drankjes lastiger aan te houden. En daar zit onze zorg. 

 

Wij willen de jongeren bereiken daar waar ze zijn. Dus ook in de horeca. Wij doen 

daarom opnieuw een beroep op u om nog meer aandacht te besteden aan de 

basisgezondheidsadviezen: 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen; 

• Ga weg als het druk is; 

• Was vaak je handen; 

• Hoest en nies in je elleboog;  

• Blijf thuis als je klachten hebt; 

• Heb je (milde) klachten die mogelijk wijzen op Covid-19, laat je testen 
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In aanvulling hierop heeft het Kabinet op maandagavond 28 september nieuwe 

landelijke maatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen met het 

coronavirus weer terug te dringen.  

 

Deze maatregelen zijn ingegaan op dinsdag 29 september om 18.00 uur en gelden 

in ieder geval voor 3 weken.  

 

• Vanaf 21.00 uur geen nieuwe bezoekers; 

• Sluiting uiterlijk om 22.00 uur; 

• Reserveren (vooraf of aan de deur), een gezondheidscheck en een vaste zitplaats 

    zijn altijd verplicht. Bezoekers wordt gevraagd zich te registeren; 

• Sluiting afhaalrestaurants uiterlijk om 2.00 uur en geen verkoop van alcohol na 

    22.00 uur. 

 

Het aanpakken van het COVID-19 virus kan de GGD niet alleen, we moeten het 

samen doen. Dit houdt in dat u niet alleen zelf de gezondheidsadviezen ter harte 

neemt, maar ook dat u dit onderwerp bespreekbaar houdt met collega’s en uw 

klanten. Net als u zien ook wij graag dat klanten zich hiervan bewust zijn nog 

voordat ze reserveren.  

 

Heeft u hierbij hulp nodig? Wilt u overleggen? Een uitleg of verduidelijking over 

het virus, de adviezen of bron- en contactonderzoek? Een infographic om te delen 

via Whatsapp of social media? Neem contact op met GGD Kennemerland via 

communicatie@vrk.nl.  

Alleen samen krijgen we het virus onder controle en beperken we de intensiteit van 

een tweede golf aan besmettingen.  

We rekenen op uw hulp.  

 

Hoogachtend, 

Het Dagelijks Bestuur     Burgemeester van de gemeente 

van de Veiligheidsregio Kennemerland  Haarlemmermeer 

namens deze, 

de directie, 

 

 

       

       

  

 

  

Bert van de Velden    mw. M. Schuurmans-Wijdeven 

Directeur Publieke Gezondheid 

 

 

 


