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Tot 6 april horeca en scholen dicht

Land op slot in
strijd tegen virus

CORONAVIRUS
IN HET KORT

20

Nederland gaat nu echt dicht,
drie weken lang. De ministers
Bruins (Medische Zorg) en Slob
(Onderwijs) kondigden gisteravond ongekende maatregelen
aan in de strijd tegen het coronavirus. Alle scholen, kinderopvang, sportclubs, horeca en talloze andere gelegenheden moeten tot 6 april dicht.

n Het aantal besmettingen in
Nederland steeg dit weekend door, met 176 nieuwe
gevallen naar 1135. Het aantal doden kwam op 20.

Cyril Rosman
Den Haag

‘Horecatoerisme’
Maar het bleek niet genoeg. In veel
cafés werd afgelopen weekend nog
gefeest alsof er geen oproep tot ‘sociale onthouding’ was gedaan. Vanuit België, waar de cafés wel verplicht dicht waren, kwamen mensen speciaal naar Nederland om te
stappen. Het bracht de burgemeester van Turnhout ertoe een oproep
naar zijn Nederlandse collega’s te
sturen om de Belgische richtlijnen
over te nemen om deze vorm van
‘horecatoerisme’ een halt toe te roepen.
Medisch specialisten riepen dit
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weekend expliciet op de scholen te
sluiten omdat er niet genoeg bewijs
is dat kinderen het virus niet kunnen overdragen.

Hard ingrijpen

Voor kinderen van
mensen in cruciale
beroepen wordt wel
opvang geregeld
—Minister Arie Slob (Onderwijs)

Waarop de politiek, na overleg met
brancheorganisaties, besloot hard
in te grijpen. Het land gaat de komende weken behoorlijk op slot: de
sluitingsmaatregel geldt voor alle
horeca, bioscopen, theaters, sporten fitnessclubs, sauna’s, seksclubs

en coffeeshops. Minister Slob kondigde aan dat alle scholen en de kinderopvang tot en met 6 april dicht
moeten.
,,Wel wordt opvang geregeld voor
kinderen van mensen die in cruciale sectoren werken, bijvoorbeeld
in de gezondheidszorg of bij hulpdiensten’’, aldus Slob. Ook is er speciale aandacht voor eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs en leerlingen van groep 8 in
het basisonderwijs.
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Twee doden in Leyhoeve Tilburg, één in Boxtel
In woon-zorgcentrum De
Leyhoeve in Tilburg zijn
twee bewoners van de
zorgafdeling bezweken
aan het coronavirus. Het
gaat om mensen met
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‘een reeds fragiele gezondheid’ van wie de toestand door het virus verslechterde. Het aantal
besmettingen binnen de
Leyhoeve was gedu-

Aangename
lentedag, zon
en een beetje
wind.

rende de week behoorlijk
opgelopen, nadat vorige
week zondag het eerste
geval was vastgesteld.
Ook in zorgexpertisehuis
Liduina in Boxtel is dit
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weekend een cliënt overleden. Volgens een
woordvoerder gaat
het om een
‘kwetsbare, oudere man’.
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Als Nederlanders elkaar toch tegenkomen, bijvoorbeeld in de supermarkt, moeten ze ongeveer anderhalve meter afstand tot elkaar houden. ,,Ga niet hamsteren, er is genoeg voor iedereen’’, stelde Bruins.
En, riep hij op: ,,Nederlanders, let
een beetje op elkaar.’’ De aankondiging op een persconferentie in Den
Haag kwam na een weekend
waarin het coronavirus nog niet
bleek beteugeld en waarin vanuit
de maatschappij en vanuit deskundigen de roep om strengere maatregelen steeds groter werd. Er werd
dit weekend al nauwelijks meer gesport in Nederland, prof- en amateurcompetities lagen al stil. Veel
theaters, bioscopen, universiteiten
en bibliotheken hadden sinds donderdag de deuren al gesloten.

