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Basisregels voor iedereen

Vermijd drukte.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je 
handen.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

Heb je klachten? 
Blijf dan thuis.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 
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Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts?Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Beste inwoners van Zeeland,
Het coronavirus overkwam ons en alles werd anders. Het virus raakt ons allemaal op verschillende manieren. Er werden 
mensen ziek, er waren naasten met zorgen en verdriet, er waren ondernemers die zonder werk kwamen te zitten, terwijl 
zorgpersoneel overuren maakte. Keukentafels werden kantoor én schoolbank en het balkon of tuin werd terras en speeltuin. 
Daarnaast waren we genoodzaakt ook de deuren van onze provincie te sluiten voor toeristen. Zo konden we voorkomen dat 
ons zorgsysteem overbelast werd. 

Het was en is een moeilijke tijd. Maar de Zeeuwen hebben zich van hun beste kant laten zien. Want in plaats van verslagenheid 
zagen we strijdbaarheid, inventiviteit en een grote saamhorigheid. Mensen organiseerden acties voor zorgpersoneel, er 
werden bloemen bezorgd bij verpleeghuizen en kinderen genoten van berenspeurtochten. 

De maatregelen waar we allemaal mee te maken kregen, werden door deze acties en zorg voor elkaar beter vol te houden. 
Daar zijn wij u dankbaar voor. De boodschap dat we alleen samen corona onder controle kunnen krijgen, heeft u ter harte 
genomen en met verve ten uitvoer gebracht. Het resultaat is dat de cijfers gunstig ontwikkelen en dat we nu een periode krijgen 
waarin de maatregelen kunnen worden versoepeld. Wij willen dat u daarvan kan genieten, dat heeft u verdiend. Maar blijf 
alert, het virus is nog niet uitgebannen en kan nog iedere dag voor dodelijke slachtoffers zorgen. Gezien de laatste maanden 
hebben we er alle vertrouwen in dat u het juiste doet en de maatregelen opvolgt. 

Geniet van uw vrije tijd en nogmaals hartelijk dank voor uw inzet.
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