Dagbestedingsvervoer in
de 1,5 meter samenleving
Wat verwachten wij van uw personeel
en cliënten?
Voor aanvang van de rit

controle
gezondheid
Heeft een cliënt (lichte)
verkoudheidsklachten
of (milde) griep? Laat de
cliënt dan thuis. Dit is een
verantwoordelijkheid
waarbij wij grote zorgvuldigheid van u vragen.
Als een cliënt toch
symptomen van COVID-19
vertoont, zal de chauffeur
de cliënt weigeren en hier
een melding van maken.

doorgeven wel
of niet reizen
Geef zo vroeg mogelijk
aan of en wanneer de
cliënt wil reizen.

1,5 meter afstand in de taxi
Noot plant het vervoer
zoveel mogelijk op basis
van 1,5 meter afstand
tussen cliënten.

Omdat wij zoveel mogelijk vaste groepen willen
vervoeren, hebben wij de
tijd nodig om voertuigen en chauffeurs in te
plannen.

dragen
mondkapje
Lukt het niet de 1,5 meter
afstand te waarborgen
dan vragen we cliënten
om een niet-medisch
mondkapje te dragen.
Eventueel meereizende
begeleiders dragen ook
een mondkapje.

aanpassen voertuigbezetting

melden van een
huishouding

afmelden

Als de 1,5 meter niet in
acht kan worden genomen, en door cliënten
geen mondkapje kan
worden gedragen, passen
we de voertuigbezetting
aan.

Cliënten die samenwonen
in één huis (woongroep)
kunnen samen reizen en
naast elkaar zitten in het
voertuig.

Is er voor de cliënt een rit
gereserveerd, maar kan hij
of zij niet mee op de
afgesproken tijd? Meld de
cliënt dan op de gebruikelijke wijze af voor het
vervoer.

In een personenauto vervoeren we dan maximaal 2
personen en in een taxibus
maximaal 4 personen.

Als er sprake is van een
‘huishouding’ geeft u dit
vooraf via e-mail aan de
planning van Noot door.
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Dagbestedingsvervoer in
de 1,5 meter samenleving
Wat verwachten wij van uw personeel
en cliënten?
De rit naar de dagbesteding, activiteit of werklocatie

bij aankomst van
de taxi(bus)
Houdt u er rekening mee
dat de reis wat langer kan
duren vanwege de
maatregelen rondom het
in- en uitstappen.

instappen
De chauffeur (draagt een
mondkapje) en opent de
deur voor de cliënt en
biedt indien nodig ondersteuning.
Zorgpersoneel blijft op
1,5 meter afstand van de
chauffeur. Als dat niet
kan, zoals bij een cliënt
die hand op hand wordt
overdragen, dan dragen ze
een mondkapje.

in de taxi
Als de 1,5 meter niet in
acht kan worden genomen, passen we de
voertuigbezetting aan.
Cliënten in een rolstoel
zitten zo ver mogelijk
achterin het voertuig. De
chauffeur blijft zoveel
mogelijk achter de cliënt
en ook zo kort mogelijk bij
de cliënt.

uitstappen
Cliënten blijven zitten, totdat de chauffeur de deur
heeft geopend.
Personeel van de instelling/locatie blijft op
1,5 meter afstand van de
chauffeur. Als dat niet
kan, zoals bij een cliënt
die hand op hand wordt
overdragen, dan dragen ze
een mondkapje.
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Dagbestedingsvervoer in
de 1,5 meter samenleving
Wat verwachten wij van uw personeel
en cliënten?
De terugrit naar huis, woonlocatie

bij aankomst van
de taxi(bus)
Houdt u er rekening mee
dat de reis wat langer kan
duren vanwege de
maatregelen rondom het
in- en uitstappen.

instappen

in de taxi

De chauffeur (draagt een
mondkapje) en opent de
deur voor de cliënt en
biedt indien nodig ondersteuning.
Zorgpersoneel blijft op
1,5 meter afstand van de
chauffeur. Als dat niet
kan, zoals bij een cliënt
die hand op hand wordt
overdragen, dan dragen ze
een mondkapje.

Als de 1,5 meter niet in
acht kan worden genomen, passen we de
voertuigbezetting aan.
Cliënten in een rolstoel
zitten zo ver mogelijk
achterin het voertuig. De
chauffeur blijft zoveel
mogelijk achter de cliënt
en ook zo kort mogelijk bij
de cliënt.

uitstappen
Cliënten blijven zitten, totdat de chauffeur de deur
heeft geopend.
Personeel van de instelling/locatie blijft op
1,5 meter afstand van de
chauffeur. Als dat niet
kan, zoals bij een cliënt
die hand op hand wordt
overdragen, dan dragen ze
een mondkapje.

We volgen allemaal de hygiënemaatregelen van het RIVM

houd 1,5 m.
afstand

was vaker
je handen

hoest en nies
in je elleboog

gebruik papieren doekjes

schud geen
handen
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Richtlijn dragen
mondkapje
Voor cliënten in het dagbestedingsvervoer
Wanneer draagt een cliënt een
niet-medisch mondkapje?
niet-medisch
mondkapje
De afstand tussen de chauffeur en de passagier en tussen
passagiers onderling is minimaal 1,5 meter.
De afstand tussen de chauffeur en de passagier of tussen
passagiers onderling is minder 1,5 meter.
De cliënt reist van en naar een dagbestedingslocatie.

Het dragen van een mondkapje
wordt sterk aanbevolen*

De cliënt reist uitsluitend samen met andere gezinsleden / bewoners
van dezelfde woongroep en de chauffeur draagt een mondkapje.

*Een mondkapje kan door cliënten die van en naar dagbestedingslocaties reizen vaak
niet gedragen worden. Daarom is het dragen van een mondkapje in die situatie dan geen
verplichting. Dit betekent wel dat hierdoor de voertuigcapaciteit wordt beperkt. Begeleiders die meereizen en personeel van de instelling/locatie die cliënten overdragen dienen
wel een mondkapje te dragen.

Chauffeurs dragen altijd een mondkapje.
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