Hoe transport tijdens Corona organiseren
Ook in de bedrijfsvoertuigen dient de social distancing en hygiëneregels gerespecteerd te worden. Hierbij enkele
tips die u kunnen helpen:
•

Beperkt in de eerste plaats de verplaatsingen tot het strikt noodzakelijke

•

Bij voorkeur slechts 1 persoon per voertuig en probeer ook steeds hetzelfde voertuig door dezelfde
persoon te laten gebruiken

•

Je kan vragen aan de werknemer om met zijn privéwagen naar de werkplek te rijden

•

Indien dit niet kan, dan moet het voertuig bij wissel van chauffeur gereinigd en ontsmet worden. In het
bijzonder alles wat er aangeraakt wordt bij het besturen van een voertuig: reinig de deurklink, stuur,
bedieningsbord, schakelpook, handrem…

•

Indien de verplaatsing toch met 2 personen dient te gebeuren, dan zet de passagier zich schuin achter
de bestuurder zodat de tussenliggende afstand van minstens 1,5 m wordt geborgd.

•

Bij transport met 2 personen probeer ook steeds deze bestuurder en passagier te behouden.

•

Verlucht regelmatig het voertuig, wanneer mogelijk rij met de ramen open

•

Reinig regelmatig het interieur en klinken van de wagen

•

Zeker de werknemers die tot de risicogroep behoren (hart, long, nierpatiënten, astma, diabetici, …)
alleen laten rijden.

•

Draag een mondmasker bij aanwezigheid van andere personen in hetzelfde voertuig.

Denk aan alternatieve transportmiddelen:
•

Openbaar vervoer (bus/trein/tram): mits in acht nemen van de afstandsregels
o Het dragen van een mondmasker of een alternatief dat mond en neus bedekt is verplicht
o Niet naast een andere passagier gaan zitten
o Een bank tussen laten indien mogelijk
o Niet nodeloos klinken, handvaten, stangen, knoppen, vuilbakken,… aanraken
o Draag bij voorkeur handschoenen. Indien dit niet mogelijk is, reinig of ontsmet je handen bij
aankomst
o Koop een digitaal ticket
o Vermijd contact met de chauffeur
o Respecteer de social distancing op het perron, bushalte, opstapplatform,…
Specifieke informatie voor treinen
o
o
o
o
o

Vanaf 4 mei én vanaf de leeftijd van 12 jaar is het dragen van een mondmasker of een
alternatief dat mond en neus bedekt verplicht in het openbaar vervoer zowel in de stations, op
de perrons en aan boord van de treinen.
Probeer zoveel mogelijk de verplaatsingen te spreiden en trajecten te kiezen tijdens de
daluren.
De schoonmaakfrequentie in treinen en stations worden opgedreven met bijzondere aandacht
aan oppervlakken waarmee reizigers in contact komen, zoals tafeltjes, handgrepen,
ticketautomaten, …
Het is raadzaam om zo weinig mogelijk oppervlakken aan te raken.
Vervoersbewijzen kan de reiziger nog steeds kopen aan loketten, ticketautomaten, …
▪
Hou steeds rekening met de social distancing bij het aanschuiven aan loket van
minstens 1,5 m t.o.v. voorganger.
▪
Bij het manipuleren van de ticketautomaat, maak gebruik van handschoenen of een
voorwerp (balpen, touchpen, wattenstaafje,…) om via de betaalterminal te betalen of
betaal contactloos.
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▪
o
•

•

Er zijn ook andere kanalen beschikbaar zoals website, NMBS-app,… waarbij je op
een veilige en snelle manier een ticket aan kan kopen.

Tip: Neem je regelmatig het openbaar vervoer? Check de website van nmbs voor je vertrek
voor de laatste richtlijnen.

(Elektrische) fiets, scooter, (elektrische) step
o Controleer de goede staat (lichten, banden, remmen,…)
o Zorg voor een opgeladen batterij
o Fietsenstalling:
▪
probeer geen contact te maken met andere fietsen of het fietsrek
▪
handen reinigen of ontsmetten na het aanraken van toegangsdeur fietsenstalling
o Wees aandachtig voor de hygiëne van deelstep, -fiets of -scooter, vb. stuur, bel, remmen,
zadel,… Reinig met ontsmettingsdoekje(s) vóór gebruik én was zeker de handen na gebruik
van het transportmiddel.
Te voet:
o Bewaar de social distancing tijdens de verplaatsing:
▪ Bij het kruisen van andere weggebruikers
▪ Met collega’s
▪ Aan oversteekplaatsen
▪ Hou afstand op voorliggers
o Raak niets aan tijdens je verplaatsing
o Was of ontsmet je handen na de verplaatsing

Dit document werd opgemaakt op 11/05/2020 op basis van de maatregelen die op die datum van kracht waren.
Het bevat algemene sector overschrijdende maatregelen waarbij de toepasbaarheid moet bekeken worden in functie van de eigen
bedrijfssituatie.
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