VEILIGHEID

ALGEMENE REGELS

Dragen van mondmasker

Verplicht dragen van mondmasker en het respecteren van de veiligheidsafstand voor het personeel en de
klanten : kappers, schoonheidssalons en andere diensten die het voorkomen verzorgen en die fysiek
contact vereisen
Verplicht dragen van mondmasker voor het personeel van de supermarkten en andere voedingszaken,
veiligheidsafstand eveneens te respecteren.
Verplicht dragen van mondmasker (alle types) voor de gebruikers van het openbaar vervoer en sterk
aangeraden in gesloten ruimtes (werknemers en klanten)
Senioren worden eveneens verplicht een mondmasker te dragen (daarnaast wordt hen ook te sterkste
aanbevolen om de huidige beperkingsmaatregelen en verplaatsingsbeperkingen te volgen)

VERPLAATSINGEN

Sterke aanbeveling om de verplaatsingen in publieke ruimtes tussen middernacht en 06u00 te beperken.

“Avondklok”

Verplaatsingen

Een beperkingsplan betreffende het gebruik van het openbaar vervoer ligt op tafel maar werd nog niet
bevestigd. Hierbij zou het openbaar vervoer tijdens de piekuren (07.00/10.00 en 14.00/17.00)
voorbehouden worden aan de personen die zich van en naar hun werk verplaatsen.

Werkuren
(Athene – Thessaloniki)

WERK

Aanbeveling om de auto te nemen om zich te verplaatsen naar Athene, er is gratis parking en de zone met
afwisselende toegang voor voertuigen wordt tijdelijk opgeheven om de drukte te beperken in het
openbaar vervoer. Dit geldt voor mei en juni.

Telewerken

Andere

In 3 golven voor de ambtenaren (07.00 – 08.00 – 09.00)
Voor de privésector (behalve voor de banken, supermarkten en bakkers) in 2 golven tussen 09.00 en 10.00
De winkels openen om 10.00

Aanbeveling om de voorkeur te geven aan telewerken in de publieke sector (behalve voor de
ziekenfondsen, het leger, de nationale gezondheidszorg) en in de privésector aanbeveling tot 70%
telewerken. Dit voor de maand mei.

Verlenging van het speciaal verlof voor ouders met kinderen tot 15 jaar.

MEI – PLAN GELEIDELIJKE OPHEFFING
VAN DE BEPERKINGSMAATREGELEN
MAANDAG 4 MEI

Algemene bevolking
(1e fase)

MAANDAG 18 MAI

MAANDAG 11 MEI

Economie en sociale
activiteiten
(1e fase)

Algemene bevolking
(2e fase)

Verplaatsingen : Opheffing van de beperkingen betreffende het departement waar men woont (met
uitzondering van de verplaatsing tussen eilanden van hetzelfde departement). Afschaffing van de SMS’en.
Lichaamsbeweging : Het individueel beoefenen van sport is toegelaten in openlucht en op de nietgeorganiseerde stranden.
Bijeenkomsten : Aanbeveling om bijeenkomsten van meer dan 10 personen te beperken.
Aanbidding /religie: Individueel gebed is toegestaan met een maximum van 10 personen.
Detailhandel : Boekhandels – opticiens – sportwinkels – bloemenwinkels – tuincentra…
Diensten : Kappers/ schoonheidssalon (op afspraak) - outdoor atletische faciliteiten - naaisters /
schoenmakers
KTEO (autokeuring)
Aanbidding /religie: Missen en andere religieuze diensten in plaatsen van aanbidding zijn toegelaten
(vanaf 17/05/2020) maar steeds de overeengekomen regels in acht nemend.
Middelbare school : opening voor de leerlingen van het zesde jaar
Frontistiria (privescholen) : enkel voor de leerlingen van het derde jaar

Onderwijs
(1e fase)
Economie en sociale activiteiten
(2e fase)

Algemene bevolking
(3e fase)
Onderwijs
(2e )

Diensten : Rijscholen – OPAP (winkels voor kansspelen – enkel voor afgifte van de biljetten, zitten niet
toegelaten)
Detailhandel : Alle andere categorieën die niet inbegrepen waren in fase 1 met uitzondering van de
winkelcentra.
Afhankelijk van de evaluatie van het verloop van de situatie, mogelijke opheffing van alle
beperkingsmaatregelen.
Middelbare school : Terugkeer naar school van het 4e en het 5e jaar.
Frontistiria (privéscholen) : voor vreemde talen en de materie vanaf het 4e middelbaar –
recommandation pour privilégier le télé enseignement
Culturel : Sites archéologiques – parcs zoologiques et parcs botaniques

Economie
(3eme

et activités sociales
phase)

Vanaf 1 juni 2020

Handel, HORECA
Opening van restaurants en bars, enkel op het terras in openlucht.
Opening van winkelcentra en grote winkels (met uitzondering van de restaurants en bars die zich in die centra
bevinden).

In de loop van de maand juni, later te bepalen voorwaarden (onder voorbehoud)

Cultuur
Opening van de openluchtcinema’s.
Opening pretparken voor kinderen en themaparken.
Handel, HORECA
Opening van alle restaurants en cafés.
Ontspanning, lichaamsbeweging
Opening van sportcentra.
In Griekenland zullen deze zomer geen festivals, concerten en grote sportevenementen met toeschouwers
plaatsvinden.

