26 Junie 2020
Aandag: Agri SA lede
Beste lede
I/S: ONLANGSE VLAK 3 REGULASIES EN
VERSKILLENDE REGERINGSDEPARTEMENTE

DIREKTIEWE

GEPUBLISEER

DEUR

Op 25 Junie 2020 het die Minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake hersiene
regulasies met betrekking tot waarskuwingsvlak 3 gepubliseer. Die meeste landboubedrywighede
is vrygestel van inperkingsregulasies, daarom is geen nuwe regulasies of voorskrifte gepubliseer
wat die landbouwaardeketting beïnvloed nie.
Die regulasies is gewysig vir waarskuwingsvlak 3 en die volgende is bygevoeg:
BEWEGING VAN PERSONE
33. (1) ‘n persoon kan sy of haar woonplek verlaat om (a)
(b)
(c)
(d)
(e)

enige diens te verrig, soos toegelaat op waarskuwingsvlak 3;
reis na en van die werk;
goedere koop of dienste bekom, soos toegelaat op waarskuwingsvlak 3;
kinders beweeg, soos toegelaat;
oefening tussen 06:00 en 18:00 uur: Met dien verstande dat die oefening nie in
georganiseerde groepe van meer as vier mense gedoen word nie en die
gesondheidsprotokolle distansieringsmaatreëls nagekom word;
(f) 'n plek van aanbidding in dieselfde of 'n ander metropolitaanse gebied of distrik in dieselfde
provinsie bywoon;
(g) 'n skool of leerinrigting bywoon sodra dit geopen is; en
(h) reis vir ontspanningsdoeleindes soos toegelaat onder waarskuwingsvlak 3.
(4) Beweging van persone tussen provinsies is verbode, behalwe vir(a) persone wat dit doen tydens die uitvoering van werksverantwoordelikhede of die uitvoering
van enige diens wat ingevolge waarskuwingsvlak 3 toegelaat word, met dien verstande dat
sodanige persoon in besit is van 'n permit uitgereik deur die werkgewer wat ooreenstem
met Vorm 2 van Aanhangsel A;
(b) persone wat reis vir doeleindes van(i) verhuis na 'n nuwe woonplek; of
(ii) die versorging van 'n onmiddellike familielid: Met dien verstande dat sodanige persoon
in besit is van 'n beëdigde verklaring wat ooreenstem met Vorm 6 van Aanhangsel A;
(c) lede van die Parlement wat toesighoudende verantwoordelikhede verrig

(d) leerders of studente bedoel in regulasie 34 (5) wat na en van daardie skole of inrigtings vir
hoër onderwys moet pendel gedurende periodes waarin daardie skole of instellings mag
funksioneer;
(e) die bywoning van begrafnisse soos bepaal in regulasie 35;
BYEENKOMSTE
37. (1) Alle byeenkomnste is gestaak behalwe vir n byeenkoms by(a) 'n geloofsgebaseerde instelling wat tot 50 persone of minder beperk is, afhangende van die
grootte van die plek van aanbidding: Met dien verstande dat alle gesondheidsprotokolle en
distansieringsmaatreëls nagekom word soos bepaal in die aanwysings wat uitgereik moet
word deur die kabinetslid verantwoordelik vir Samewerkende Regering en Tradisionele
Sake;
(b) 'n begrafnis, onderhewig aan regulasie 35;
(c) 'n werkplek vir werksdoeleindes;
(d) konferensies en vergaderings wat onderworpe is aan(i) 'n beperking van 50 persone, uitgesonderd diegene wat via elektroniese platforms
deelneem;
(ii) tot sakedoeleindes beperk word; en
(iii) streng nakoming van alle gesondheidsprotokolle en distansieringsmaatreëls soos
bepaal in aanwysings wat deur die verantwoordelike Kabinetslid uitgereik moet word, na
oorlegpleging met die Kabinetslid verantwoordelik vir Gesondheid;
(e) bioskope, onderhewig aan
(i) 'n beperking van 50 of minder persone;
(ii) verkoop van kaartjies deur 'n besprekingstelsel; en
(iii) streng nakoming van alle gesondheidsprotokolle en distansieringsmaatreëls soos
bepaal in die aanwysings wat deur die verantwoordelike Kabinetslid uitgereik moet word,
na oorlegpleging met die Kabinetslid verantwoordelik vir gesondheid;
(f) teaters, onderhewig aan(i) 'n beperking van 50 of minder persone;
(ii) streng nakoming van alle gesondheidsprotokolle en distansieringsmaatreëls soos
bepaal in die aanwysings wat deur die verantwoordelike Kabinetslid uitgereik moet word,
na oorlegpleging met die Kabinetslid verantwoordelik vir gesondheid, en;
(iii) kunstenaars- en bemanningsbeperking tot hoogstens 15 persone insluitend lewendige
opname vir verspreiding op digitale platforms;
(g) casino's, onderhewig aan(i) 'n beperking op die aantal persone wat in die casino toegelaat word tot 'n maksimum van
50 persent van die beskikbare vloeroppervlakte, met beskermhere wat 'n afstand van
minstens een en 'n half meter van mekaar hou: Met dien verstande dat hierdie persentasie
toeneem voorsiening gemaak word in aanwysings wat deur die Kabinetslid uitgereik is; en
(ii) streng nakoming van alle gesondheidsprotokolle en distansieringsmaatreëls soos
bepaal in die aanwysings wat deur die verantwoordelike Kabinetslid uitgereik moet word,
na oorlegpleging met die Kabinetslid verantwoordelik vir gesondheid;
(h) 'n landbouveiling, onderworpe aan voorskrifte uitgereik deur die kabinetslid verantwoordelik
vir landbou; of
(i) sportaktiwiteite; onderworpe aan aanwysings wat uitgereik is deur die Kabinetslid wat
verantwoordelik is vir sport na konsultasie met die Kabinetslid verantwoordelik vir
gesondheid op die volgende wyse -

(i) sportwedstryde sonder kontak, wat slegs spelers, wedstrydbeamptes, joernaliste,
mediese en televisiepersoneel mag insluit; en
(ii) kontaksport slegs vir oefening;
(j) museums, galerye, biblioteke en argiewe, onderworpe aan die streng nakoming van alle
gesondheidsprotokolle en distansieringsmaatreëls soos bepaal in aanwysings wat deur die
verantwoordelike Kabinetslid uitgereik moet word, na oorlegpleging met die Kabinetslid
verantwoordelik vir gesondheid;
(k) persoonlike versorgingsdienste, insluitend haarkapper, skoonheidsbehandelings,
grimering- en naelsalonne en piercing- en tatoeëringkunste, soos geïdentifiseer in
aanwysings deur die verantwoordelike Kabinetslid, in oorleg met die Kabinetslid
verantwoordelik vir die gesondheid, so veilig om te hervat, onder bepaalde voorwaardes;
en
(l) restaurante, onderworpe aan die streng nakoming van alle gesondheidsprotokolle en
distansieringsmaatreëls soos bepaal in aanwysings wat deur die verantwoordelike
Kabinetslid uitgereik moet word, na oorlegpleging met die Kabinetslid verantwoordelik vir
gesondheid.
PLEKKE EN PERSELE GESLUIT VIR DIE PUBLIEK
39. (1) ‘n Plek of perseel wat normaalweg oop is vir die publiek, waar kulturele, sport-, vermaak-,
ontspannings-, uitstallings-, organisatoriese of soortgelyke aktiwiteite mag plaasvind, is vir die
publiek gesluit, en alle byeenkomste op hierdie plekke of persele is verbode, behalwe vir die
uitsonderings in subregulasie (2) en in regulasie 37.
(2) Die plekke of persele bedoel in subregulasie (1) sluit in (a) gimnasiums en fiksheidssentrums;
(b) sportgronde en velde en swembaddens, behalwe vir(a) opleiding van professionele atlete en sportwedstryde sonder kontak, soos bedoel in
regulasie 37 (1) (i) (i); en
(a) (ii) kontak sport slegs vir oefening, met die beperkte gebruik van fasiliteite bedoel in
regulasie 37 (1) (i) (ii);
(b) fêtes en basaars;
(c) nagklubs;
(d) akkommodasie-ondernemings wat nie formeel geakkrediteer en gelisensieer is nie, soos
privaat huise vir betaalde ontspanningsverblyf;
(e) konferensiefasiliteite, behalwe vir sakegebruik soos bedoel in regulasie 37 (1) (d);
(f) enige perseel vir verbruik, insluitend kroeë, tavernes, sjebiens en soortgelyke inrigtings,
behalwe soos bepaal in regulasie 44; en
(g) strande en openbare parke.
TABEL 2: WAARSKUWINGSVLAK 3
Alle persone wat tuis kan werk, moet dit doen. Persone sal egter toegelaat word om enige soort
werk buite die huis te verrig en om na en van die werk en vir werkdoeleindes onder
waarskuwingsvlak 3 te reis, onderhewig aan(a) streng nakoming van gesondheidsprotokolle en distansieringsmaatreëls;
(b) die terugkeer na werk ingefaseer word om maatreëls in te stel om die werkplek COVID-19
gereed te maak;

(c) die terugkeer na werk wat gedoen word op 'n manier wat die risiko van infeksie voorkom
en verminder; en
(d) die werk wat nie onder die spesifieke ekonomiese uitsluitings in hierdie tabel gelys word
nie.
SPESIFIEKE EKONOMIESE UITSLUITINGS
(a) Drankgebruik op die perseel.
(b) Korttermyn-huisdeel / verhuur / verhuur / huur vir ontspanningsdoeleindes.
(c) Binnelandse passasier lugreise vir ontspanningsdoeleindes, totdat die betrokke kabinetslid
verantwoordelik vir vervoer, aanwysings met gesondheidsprotokolle en distansiemaatreëls
uitgereik word.
(d) Passasierskepe vir ontspanningsdoeleindes.
(e) Sportbyeenkomste, behalwe soos bepaal in Hoofstuk 4 van die Regulasies.
(f) Uitsluitings met betrekking tot openbare vervoerdienste soos uiteengesit in die aanwysings
uitgereik deur die Kabinetslid verantwoordelik vir vervoer.
(g) Uitsluitings met betrekking tot onderwysdienste soos uiteengesit in die aanwysings wat
uitgereik is deur die kabinetslede verantwoordelik vir onderwys
Die volgende algemene direktiewe is gepubliseer waarvan u kennis kan neem:
1. Direktief deur die Department of van kommunikasie en digitale tegnologieë:
• Aanwysings oor die risiko-aangepaste strategie vir die sektor kommunikasie en
digitale tegnologie.
2. Direktief deur die Departement van Kleinsakeonderneming:
• Aanwysings oor protokolle vir die persoonlike versorgingsdienste.
3. Direktief deur die Department van Korektiewe Dienste:
• Aanwysings
in
korrektiewe
sentrums
waarskuwingsvlakke 3, 4 en 5.
4. Direktief deur die Departement van Basiese Onderwys:
• Aanwysings oor die heropening van skole.
5. Direktief deur die Department van Gesondheid:
• Aanwysings oor kwarantynkoste.
Vriendelike groete
Andrea Campher
Ramprisikobestuurder
andrea@agrisa.co.za
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