
Thermometer: duiding van de epidemiologische situatie

Doel: toegankelijk houden van 
de zorg

Noodremmaatregelen
Verdergaande contactbeperkende 
maatregelen opgelegd door de 
Rijksoverheid.

Doel: maatregelen en adviezen 
ter voorkoming verspreiding van 
COVID-19 en het voorkomen van 
noodrem-maatregelen

Interventiemaatregelen
Niet-afdwingbare maatregelen
• Afspraak maken in winkels met 

persoonlijke dienstverlening
• Oproep ‘gericht winkelen’
• Reguleren van drukte winkelstraat
• Spat- en kuchschermen
• Looproutes

Juridisch afdwingbare maatregelen
• 1,5 meter afstand houden 

(in vorm van max. aantal mensen 
per m²)

• Mondkapjesplicht

Doel: maatregelen en adviezen 
ter voorkoming verspreiding van 
COVID-19

Preventiemaatregelen
• Benadrukken basisadviezen (versterken overheidscampagne)
• Druktemeters om te adviseren inzake spreiding en richting kwetsbaren
• Handpompjes
• Mondkapjesadvies (indien landelijk afgekondigd)

Doel: maatregelen en adviezen 
ter bevordering van de algemene 
gezondheid 

Basismaatregelen
• Naleven en communiceren van basisadviezen
• Ventilatie
• Algemene hygiëne- en schoonmaakprotocollen

Sectorale aanpak 
COVID-19
Sector: Retail

Disclaimer
• Deze maatregelenladder is 

opgesteld door de Rijksoverheid 
op basis van de sectorplannen.

• In de maatregelenladders zijn 
de sectorplannen samengevat.

• De plannen van de sectoren 
zijn te vinden op de 
website van VNO-NCW.

Algemene aandachtspunten:
• Aandacht voor kwetsbaren
• Communicatie en gedrag
• Naleving en handhaving

https://www.vno-ncw.nl/standpunten/corona-coronaplannen-regels-en-veiligheid
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