AFSPRAKEN CORONA VIRUS DEELTAXI ALMERE
Per 9 juli 2020
De uitbraak van het Coronavirus en het hoge besmettingsgevaar raakt ook de
uitvoering van het Wmo collectief vervoer(deeltaxi) in onze regio. Onze inzet is
erop gericht om ook bij toenemende bezetting van de deeltaxi verspreiding van
het virus in Flevoland te voorkomen.
Landelijk Protocol Veilig Zorgvervoer
In de uitvoering van het deeltaxivervoer in Almere volgt Taxi Salders de lijn van
het landelijk Protocol Veilig Zorgvervoer van 29 mei 2020 opgesteld door KNV,
FNV en CNV en input van betrokken ministeries, het RIVM, opdrachtgevers,
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en cliëntorganisaties.

Maatregelen deeltaxi personenwagen
o Er zijn geen beperkingen meer op het aantal passagiers. Er kan zowel voorin
als achterin de taxi plaats worden genomen.
o Iedere passagier is verplicht een mondmasker bij zich te hebben.
o Chauffeurs van personenwagens met een fysieke afscheiding zijn niet
verplicht een mondmasker te dragen zolang de passagiers zich aan de
andere zijde van de afscheiding bevinden.
o Chauffeurs zonder fysieke afscheiding zijn verplicht een mondmasker te
dragen.
o Chauffeurs mogen geen fysiek contact met u hebben voor, tijdens en na de
rit.
Maatregelen deeltaxi (rolstoel)bus
o Er zijn geen beperkingen meer op het aantal passagiers.
o Iedere passagier is verplicht een mondmasker te dragen.
o Chauffeurs zijn verplicht een mondmasker te dragen.
o Chauffeurs mogen geen fysiek contact met u hebben voor, tijdens en na de
rit.
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Verzoek aan reizigers:
o Maak geen afspraak als er sprake is van een risico besmetting! Zie volgende
pagina!!
o Draag er zorg voor dat uw mondkapje staan gelijk aan de eisen die gelden
voor mondkapjes in het OV. Dit betekent dat een mondkapje gekocht of zelf
gemaakt mag zijn, maar dat uw kraag, uw sjaal of een mondkapje gemaakt
van een sok niet toegestaan is;
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.
Vragen over het Corona virus?
De antwoorden op de meest gestelde vragen staan op de website van het
RIVM: https://www.rivm.nl/
Dit besluit is in samenspraak met de gemeente Almere en de
belangenorganisaties.
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Bijlage RIVM bij sectorprotocol
zorgvervoer

Check:
Stel uw klant/cliënt de volgende vragen:
Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur ?

Hoesten

Neusverkoudheid

Koorts vanaf
38 graden

Benauwdheidsklachten

Deze check is gebaseerd op het document ‘Veilig werken bij contactberoepen’. Zie rivm.nl/covid19

Heb je op dit moment een
huisgenoot met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
Heb je het nieuwe coronavirus
gehad en is dit de afgelopen
7 dagen vastgesteld (in een lab)
Heb je een huisgenoot /gezinslid
met het nieuwe coronavirus en
heb je in de afgelopen 14 dagen
contact met hem/haar gehad
terwijl hij/zij nog klachten had?

14 dagen

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

Indien een van de vragen met ja beantwoord wordt,
maak dan geen afspraak of annuleer de afspraak
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