
Het coronavirus raakt iedereen en brengt veel vragen met zich mee. Hieronder vind je 

een overzicht van veelgestelde vragen.  

 

1. Wat zijn de symptomen van het coronavirus COVID-19? 

Je vindt de symptomen en bijhorende richtlijnen op de website van het RIVM: 

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

 

Voor iedereen geldt:  

- Was je handen regelmatig; 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog; 

- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg; 

- Schud geen handen; 

- Werk thuis als het kan;  

- Houd anderhalve meter afstand van elkaar; 

- Heb je verkoudheidsklachten? Blijf thuis en beperk het contact met anderen. 

 

2. Welke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan 

gelden nu? 

Je vindt alle geldende maatregelen op de website van de Rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

 

3. Wat is een noodverordening?  

Een noodverordening kan in Nederland door een burgemeester of gezaghebber 

worden vastgesteld als er sprake is of serieuze vrees bestaat van ernstige 

wanordelijkheden of van rampen of zware ongevallen. De burgemeester of 

gezaghebber is dan bevoegd om bevelen te geven die hij ter handhaving van de 

openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Dit betekent dus dat op 

gemeentelijk niveau de burgemeester en op regionaal niveau de voorzitter van de 

veiligheidsregio (een van de burgemeesters in de veiligheidsregio) die 

noodverordening vaststelt. 

 

4. Waarom bestaat een noodverordening? 

Een noodverordening maakt het mogelijk om te kunnen handhaven daar waar dat 

nodig is in geval van een bepaalde omstandigheid. Hierbij kan worden afgeweken 

van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften. 

 

5. Waar kan ik de noodverordening vinden die nu van kracht is? 

De noodverordening lees je hier op onze website.  

 

6. Wat doet de Veiligheidsregio in de COVID-19 coronavirus crisis? 

In tijden van een crisis als deze trekken brandweer, Geneeskundige 

Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), politie en gemeenten samen op. 

Samen doen we er alles aan om zo snel mogelijk terug te keren naar de 

dagelijkse, normale situatie. De partijen hebben allemaal hun eigen taken en 

verantwoordelijkheden. De voorzitter van de veiligheidsregio is in deze crisis 

verantwoordelijk voor de aanpak in onze regio (Haaglanden). De burgemeesters 

zijn verantwoordelijk voor een goede vertaling van de maatregelen naar de 

inwoners in zijn/haar gemeente. 

 

Meer informatie vind je op: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheidsregios-en-
crisisbeheersing/veiligheidsregios 
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7. Worden er per gemeente maatregelen getroffen? 

Ja, er worden aanvullend door de gemeenten maatregelen getroffen om invulling 

te geven aan de noodverordening. Om te zien wat die maatregelen zijn, verwijzen 

we je door naar de website van de gemeente waarin je woont.  

 

8. Mag ik nog werken? 

Bekijk op deze website van de Rijksoverheid om te zien welke regels voor jou 

gelden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-

19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers 

 

9. Ik werk in een cruciale beroepsgroep. Kan ik gebruik maken van 

noodopvang voor mijn kind(eren?) 

Sommige ouders of verzorgenden kunnen de komende periode gebruik maken 

van noodopvang, zodat zij zich kunnen inspannen om de samenleving draaiende 

te houden. Lees hier de actuele informatie over dit onderwerp: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-

vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen 

 

10. Ik val onder de kwetsbare doelgroep en ik heb een vraag. 

Bekijk de website van het Rode Kruis. 

 

11. Hoe werkt quarantaine? 

We spreken van thuisquarantaine als iemand die niet ziek is thuis moet blijven 

totdat zeker is dat deze persoon niet besmettelijk is voor anderen. Deze periode 

duurt maximaal twee weken in het geval van het nieuwe coronavirus. De 

beoordeling en monitoring wordt door de GGD gedaan. Lees op de website van 

het RIVM meer over dit onderwerp:  https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-

19/vragen-antwoorden#Wat%20is%20quarantaine 

 

12. Waar vind ik informatie over het aantal coronabesmettingen in ons land? 

Bekijk deze pagina op de website van GGD Haaglanden voor meer informatie over 

de besmettingen in onze regio Haaglanden: 

https://www.ggdhaaglanden.nl/coronavirus/coronavirus-1.htm 

Op deze website van het RIVM kun je de cijfers bekijken van het aantal 

besmettingen in ons land en andere landen: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-
19/verspreiding 

 

Wil je weten welke maatregelen voor jou gelden? Kijk dan op de website van 

jouw gemeente.  
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