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ROTTERDAM – Premier Rutte maakte op dinsdag 12 januari 
bekend dat Nederland nog 3 weken langer in een lockdown blijft. 
Dat betekent dat bijna alle winkels, bioscopen, dierentuinen, 
zwembaden, pretparken, musea, theaters, bibliotheken en scholen 
dicht zijn. Burgemeester Ahmed Aboutaleb beantwoordt vragen 
over het coronavirus. TEKST: SUZANNE HUIG

Burgemeester Ahmed Aboutaleb: ‘Het aantal coronabesmettingen 
daalt een beetje. Dat is goed nieuws. Maar het aantal besmettingen 
moet sneller dalen. De lockdown duurt daarom zeker tot en met 
9 februari. We maken ons ook grote zorgen over de Britse variant 
van het virus. Die variant is heel besmettelijk. De Britse variant is 
gevonden op een school in gemeente Lansingerland. Die gemeente 
ligt dicht bij Rotterdam.’

Burgemeester Ahmed Aboutaleb: ‘Een avondklok betekent dat 
mensen ’s avonds niet meer buiten mogen zijn. Mensen mogen dan 
alleen nog buiten zijn als dat echt moet. Bijvoorbeeld omdat ze 
naar de dokter moeten. Het invoeren van een avondklok is misschien 
nodig om te voorkomen dat mensen ’s avonds bij elkaar op visite 
gaan en elkaar daar besmetten.’

‘Veel mensen raken besmet als ze met vrienden of familie 
afspreken. Kinderen kunnen ook besmet raken. Kinderen worden 
meestal niet heel ziek als ze het coronavirus krijgen. Maar kinderen 
die het virus hebben, kunnen wel iemand anders besmetten. Het is 
daarom heel belangrijk dat we ons allemaal aan de regels houden. 
We moeten zo veel mogelijk thuis blijven. We houden anderhalve 
meter afstand. We hoesten en niezen in onze elleboog. We dragen 
een mondkapje waar dat moet. En we wassen onze handen goed. 
Zorg dat je extra voorzichtig bent als je bij oudere mensen op 
bezoek gaat’, vertelt burgemeester Ahmed Aboutaleb. 

‘In bijvoorbeeld winkels, dierentuinen en musea komen veel 
mensen dicht bij elkaar. Het virus kan op die plekken makkelijker 
van de ene persoon naar de andere persoon springen. Die plekken 
zijn daarom tot en met 9 februari dicht. Je hebt natuurlijk wel 
boodschappen en medicijnen nodig. Sommige winkels blijven daarom 
open’, vertelt burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb: ‘Over heel de wereld hebben 
mensen samen hard gewerkt om een veilig vaccin te maken dat goed 
werkt tegen corona. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe minder 
mensen ziek worden van het virus. Iedereen vanaf 18 jaar kan het 
vaccin krijgen. We hopen dat iedereen in de herfst is ingeënt.’

‘De regering kijkt of basisscholen na 8 februari weer open 
kunnen. Jullie krijgen tot 8 februari online les. Sommige kinderen 
mogen wel naar school. Die kinderen hebben het thuis bijvoorbeeld 
moeilijk. Of de ouder(s) of verzorger(s) van die kinderen hebben een 
belangrijk beroep waardoor ze niet thuis kunnen werken’, vertelt 
burgemeester Ahmed Aboutaleb. 

Burgemeester Ahmed Aboutaleb: ‘Blijf je best doen op school. 
En misschien kun je iemand helpen. Ken je een klasgenoot die het 
moeilijk heeft? Doe dan iets leuks of liefs voor hem of haar. 
Of misschien kun je je ouder(s) of verzorger(s) een beetje helpen als 
zij thuis moeten werken. Houd je zoveel mogelijk aan de regels al 
zijn de regels voor kinderen tot 12 jaar niet verplicht. Je geeft dan 
het goede voorbeeld.’


