
AFSPRAKEN CORONA VIRUS DEELTAXI ALMERE (Wmo collectief vervoer) 

2 maart 2021 

In lijn met de persconferentie van 23 februari j.l. acht de gemeente Almere, in 
samenspraak met Taxi Salders, het gewenst dat gebruik van de deeltaxi verruimd 
moet worden.  

Per 2 maart 2021 kan elke inwoner met de Mobiliteitspas gebruik maken van de 
deeltaxi. Er worden geen eisen meer gesteld aan de noodzaak van de rit. Wel dienen 
de navolgende regels in acht worden genomen: 

 

Mondmasker 

o Iedere passagier is verplicht een niet- medisch mondmasker te dragen. 
o Het mondmasker is bij voorkeur type II of II R(de bekende lichtblauwe).  
o Indien het voor een passagier om medische redenen niet mogelijk is om een 

mondkapje te dragen, dient de passagier dit bij het bestellen van de rit te melden. 
In dat geval zal uitgeweken moeten worden naar solo vervoer. 

o Chauffeurs van personenwagens met een fysieke afscheiding zijn niet verplicht een 
mondmasker te dragen tijdens de rit. 

o Chauffeurs zonder fysieke afscheiding zijn wel verplicht een mondmaskertype II of 
IIR te dragen. 
 

Personenwagen 
o Er worden maximaal 3 passagiers vervoerd. (2 achter en 1 voor) 

 
(rolstoel)Bus 
o Er worden maximaal 4 passagiers vervoerd.  

 
Vaccinatie bij de GGD 
o Heeft u een oproep van de GGD voor een vaccinatie tegen corona? Dan betaald u 

voor deze rit - heen en terug- geen eigen ritbijdrage!  
 
Verzoek aan reizigers: 
o Maak geen afspraak als er sprake is van een risico  besmetting! 
o Was uw handen regelmatig; 
o Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog; 
o Gebruik papieren zakdoekjes en laat deze niet in de deeltaxi achter.  
o Betaal niet contant maar vraag de telefoniste uw rit op rekening te laten rijden. Dit 

om zoveel mogelijk fysiek contact te vermijden. 

Uiteraard blijft de informatiekaart ook van toepassing. Deze kunt u vinden op de 
website van de fa. Salders (www.salders.nl/deeltaxi )  

http://www.salders.nl/deeltaxi

