CORONA PROTOCOL - VRIJWILLIGERS SENIORENBUS
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om bij binnenkomst in 1 van onze locaties een
mondkapje te dragen tot op uw plek van bestemming, daar mag het mondkapje af. Zodra u zich
gaat verplaatsen, b.v. naar het toilet of naar de uitgang, dan graag het mondkapje weer op.
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf thuis bij de volgende klachten: neusverkoudheid, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging
(vanaf 38 C°). Blijf thuis totdat u 24 uur klachtenvrij bent.
Blijf thuis wanneer iemand in het huishouden koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of
benauwdheidsklachten. Blijf thuis totdat iedereen 24 uur lang klachtenvrij is.
Houd 1,5 meter afstand.
Niet-medisch mondkapje verplicht voor passagiers
Schud geen handen.
Hoest en nies in de elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes.
Was regelmatig de handen.

Receptionistes
• Ontraad het vervoer wanneer niet echt noodzakelijk.
• Op de dag van de geplande rit check je telefonisch de gezondheid van de passagier.
Stel daarvoor de vragen:
- Ben u verkouden?
- Heeft u griep verschijnselen?
- Heeft u koorts op dit moment? (meer dan 38 graden)
- Heeft iemand in uw directe omgeving deze verschijnselen?
Alleen nadat alle vragen met nee beantwoord zijn gaat de rit door.
Chauffeurs
• Draag een mondkapje of hoofdscherm
• Houd afstand tot de passagier.
• Laat de passagier zelf in- en uitstappen.
• Laat de passagier achterin zitten.
• Laat de passagier zelf de veiligheidsgordel omdoen.
• Zorg voor een fysieke afscheiding tussen de chauffeursstoel en de passagiersstoelen (als in het
voertuig de afstand van tenminste 1,5 meter tussen passagier en chauffeur niet mogelijk is).
• Houd het voertuig schoon: maak na elke klant de persoonlijke ruimte van de klant schoon
(deurgrepen, armleuning, veiligheidsgordel, pinapparatuur, hoofdsteunen, handgrepen, etc.).
• Tijdens elke rit, en tussen ritten door, wordt er in het voertuig zoveel mogelijk geventileerd.
• Max. 4 reizigers
Voor rolstoelvervoer gelden voor de chauffeur de volgende aanvullende richtlijnen:
• Raak alleen de rolstoel en het vastzetsysteem aan.
• Maak de handrem van de rolstoel en andere zaken die aangeraakt moeten worden van de rolstoel
eerst schoon, of gebruik handschoenen (gooi de handschoenen na gebruik weg).
• Blijf zoveel mogelijk achter de passagier (houd maximaal mogelijke afstand, ook op de rolstoellift).
• Blijf zo kort mogelijk voor de passagier, alleen bij aan-/loshaken van de rolstoel.
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