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Zalecenia do stosowania w warunkach domowych:
• Zostań w domu, nie wychodź jeśli nie musisz.
• Nie zapraszaj do domu więcej niż 3 osoby na raz.
• Zachowaj odległość 2 metrów od innych osób.
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Zalecenia do stosowania poza domem:

• Zabronione jest obecnie tworzenie grup powyżej 2 osób.
Policja może karać wysokimi mandatami. Jedynie rodziny z dziećmi nie dostaną mandatu.
• Zachowaj 2 metry odległości od innych osób.
• Rób zakupy sam. Nie zabieraj ze sobą dzieci, jeśli to możliwe.
• Możesz wychodzić na spacer, ale nie wtedy, kiedy jest dużo ludzi.
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Jeśli masz gorączkę powyżej 38º C, musisz pozostawać w domu.
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Te zalecenia obowiązują w całej Holandii do 6 kwietnia włącznie
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