Schoonmaken tijdens de coronacrisis

Vervoersprotocol
Per 1 juli 2020
Op 24 juni heeft het kabinet verdere versoepelingen van de coronamaatregelen afgekondigd.
Dit betekent onder meer dat personen vanuit meerdere huishoudens per 1 juli 2020 weer samen
kunnen reizen. Voor de schoonmaakbranche betekent dit het volgende:

Ook bij vervoer blijft het principe van 1,5 meter
afstand de norm.

•

Zorg voor extra ventilatie in het voertuig, door het raam
te openen bij mooi weer of het ventilatiesysteem aan te
zetten.

•

Zorg voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen
(stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, enz.)
extra te reinigen.

•

(onderstaande checklist is in het voertuig beschikbaar)
De werkgever stelt iemand, bijvoorbeeld de bestuurder van
het voertuig verantwoordelijk voor registratie en het
afnemen van de gezondheidscheck voordat de passagiers
instappen. Indien bestuurder of passagier één van de
volgende vragen met ”ja” beantwoordt of de check niet wil
doorlopen, moet direct contact opgenomen worden met de
werkgever. De werknemer moet thuis blijven en mag dus
ook niet vervoerd worden.
•

Had je een of meerdere van deze klachten in de
afgelopen 24 uur?
o Hoesten
o Verkoudheid
o Verhoging of koorts
o Benauwdheid
o Reuk- en/of smaakverlies

•

Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?

•

Heb je het COVID19 virus gehad en is dit de afgelopen
7 dagen vastgesteld (met een test)?

•

Heb je een huisgenoot/gezinslid met het COVID19 virus
en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/
haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

•

Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt
gehad met iemand waarbij het COVID19 virus is
vastgesteld?

Ga telkens op dezelfde plek zitten.

Ook als 1,5 meter afstand niet mogelijk is, kan met ingang
van 1 juli met meerdere mensen die niet tot hetzelfde
huishouden behoren, samen worden gereisd.
Hierbij gelden de onderstaande punten:

Vervoer in een personenauto, personenbusje
en touringcar
Voor zakelijk vervoer geldt: registratie*, een gezondheids
check vooraf en een niet-medisch mondkapje zijn verplicht.

* Met registratie wordt in dit geval bedoeld dat genoteerd
wordt dat de gezondheidscheck is uitgevoerd en wie de
passagiers zijn, zodat bij een eventuele besmetting
contactonderzoek mogelijk is.
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