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 waakzaam (risiconiveau 1) zorgelijk (risiconiveau 2) ernstig (risiconiveau 3) zeer ernstig (risiconiveau 4) 
 

Werkplaatsen* Werkplaatsen open, geen klanten in 
de werkplaats. 

Werkplaatsen open, geen klanten in de 
werkplaats. 

Werkplaatsen open, werknemers houden 
afstand, geen klanten in de werkplaats. 
 

Werkplaatsen open, werknemers houden 
afstand, geen klanten in de werkplaats. 
 

Showroom*  
(voor bv. auto, motor, 
scooter, fiets, C&C met 
ruime looproutes en ruime 
balie en verkoopplekken) 
 

Showroom open voor verkoop, 
proefritten en afleveringen, 
verkoopevenementen voor max. 
aantal klanten (richtlijn is maximaal 1 
klant / 10 m2 meter, max. 30 
personen excl. personeel). 
 

Showroom open voor verkoop, extra 
regels over looproutes & auto’s gesloten 
in showroom, proefritten en afleveren 
vanuit showroom, geen 
verkoopevenementen. 

Verkoop op afspraak toegestaan,  
proefritten en afleveren vanuit showroom 
alleen open op afspraak, geen 
verkoopevenementen. 
 

Verkoop op afspraak toegestaan, 
showroom gesloten voor vrije inloop,  
proefritten en aflevering buiten vanaf 
eigen terrein of op openbare plekken. 
geen verkoopevenementen. 
 

Winkel 
(Voor bv.kleding en 
accessoires) 

Winkels open voor verkoop, geen 
verkoopevenementen. 
 

Winkels open voor verkoop, extra regels 
over looproutes, geen 
verkoopevenementen. 
 

Winkels open voor verkoop op afspraak, 
afhalen in de winkel. 
 

Winkels gesloten, click en collect 
toegestaan. 

Tankstations Geen beperkingen. 
 

Tankstations en levensmiddelen open, 
met looproutes. 
 

Tankstation en levensmiddelen open, met 
looproutes. Indien avondklok: restricties op 
verkoop levensmiddelen. 

Tankstation en levensmiddelen open, met 
looproutes. Indien avondklok: restricties op 
verkoop levensmiddelen. 

Wasbedrijven* Beperkte marketingevenementen 
toegestaan. 

Geen marketingevenementen 
toegestaan 

Geen marketingevenementen toegestaan. Stofzuigerpleinen halvering capaciteit, 
interieurbanen open met restricties voor 
wachtruimten. 

Rijscholen Volledige lessen en examens met 
inachtneming van extra 
hygiënemaatregelen, verplichte 
reservering, registratie en triage. 

Rijlessen vinden plaats met beperkingen, 
examens met beperkingen, verplichte 
reservering, registratie en triage. 

Rijlessen vinden plaats met beperkingen 
(max twee mensen in de auto), examens 
met beperkingen, verplichte reservering, 
registratie en triage. 

Rijlessen vinden plaats met beperkingen 
(max twee mensen in de auto), verplichte 
reservering, registratie en triage. CCV gaat 
voor. 

 
 
Verantwoord afschalen van beperkingen is uitvoerbaar met protocollen waarin gedefinieerde werkwijzen op de in de tabel 
vermelde ruimten/activiteiten zijn opgenomen in: 
  
1. Brede mobiliteitsprotocol, opgenomen in Arbo handboek.   Laatste versie d.d. 10.02.2021 

2. Specifiek protocol voor rijscholen, afgestemd op de maatregelen CBR. Laatste versie d.d. 26.11.2020  
 
 
* Ondersteunende diensten zoals een receptie/balie, kantine/bedrijfsrestaurant, wachtruimte etc. kunnen openblijven mits werkwijze  
   volgend conform protocol. 

Routekaart Coronamaatregelen - Rijksoverheid versie 2 februari 2021  

https://www.mijncoronaprotocol.nl/protocol/mobiliteit/
https://www.mijncoronaprotocol.nl/protocol/rijscholen/

