INSTRUCTIEKAART ZAKELIJK RIJDEN

WAT MAG WEL EN
WAT MAG NIET?

Gebaseerd op de
adviezen van het
RIVM en de
protocollen van
de Rijksoverheid.

Je mag weer met meerdere personen
samen reizen in bus of auto.
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CENTRAAL
REGISTREREN/
INPLANNEN

Samen reizen moet worden
vastgelegd. Dit kan worden
ingevuld door vastlegging in een
rittenadministratie. Bewaar de
gegevens voor het bron- en
contactonderzoek van de GGD
6 weken.
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JE RIJDT MET EEN
COLLEGA MEE
Dit mag, maar zorg ervoor dat het
juist vastgelegd wordt in de
rittenadministratie. Ook als je
spontaan met elkaar meerijdt.
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MEERIJDEN?
CHECK ELKAARS
GEZONDHEID

Chauﬀeur en bijrijder(s) vragen
elkaar elke ochtend of er de
afgelopen 24 uur geen coronagerelateerde klachten zijn. Dus ook
niet bij gezinsleden of huisgenoten.
Zijn er klachten?
Laat je testen en blijf thuis tot je
de uitslag hebt.

Agenda

Ben je bijrijder en moet de chauﬀeur
thuisblijven? Overleg met je werk
hoe je op je werk komt.
Iedereen 24 uur klachtenvrij of
negatief getest op Corona?
Dan mag je uit thuis-isolatie.

5

VOLG DEZE
HYGIENE REGELS

DE REGELS
IN DE AUTO

Geen klachten?
De chauﬀeur haalt zijn
collega(s) op.

• Geen klachten?
• Handen gewassen?
• Auto gereinigd & gelucht?

MAAR EERST:

VERVOLGENS:

Handen goed wassen.

Reis je met meer dan 2 personen
samen: draag allemaal een
niet-medisch mondmasker.

Door iedereen!

Auto luchten en reinigen.

Denk aan portiergrepen, portierkozijnen,
het stuurwiel, bedieningsknoppen en de
versnellingspook.

Gebruik schoonmaakdoekjes.

Heb je die niet, dan desinfectiemiddel
op een doekje doen.

Raam open! Zet regelmatig tijdens

het rijden een raam open.

Ga altijd op dezelfde plek zitten.
Hoest of nies in je elleboog.
En zet direct een raampje open.

Doe dit na elke rit!
Zowel zakelijk als privé.
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TANKEN, OPLADEN.

HOE DOE JE DAT?
Houd 1,5 meter afstand.

Houd altijd en overal de minimale
afstand van 1,5 meter tot elkaar.

Gebruik handschoenen.

Gebruik bij voorkeur de plastic
handschoenen die voor dieselbrandstof
bij de stations hangen. Deze kun je ook
voor de laadstekker gebruiken.

Handen wassen.

Altijd na het bedienen van stekker
en vulpistool je handen wassen of
desinfecteren.

Volg regels benzinestation.

Bij de kassa de regels van het
bezinestation in acht nemen.
Houd afstand en betaal met pin.

Ook dan weer: handen wassen!

Voorkom dat we van elkaar ziek kunnen
worden en voorkom dat we hoge boetes
krijgen (zowel werkgever als jezelf).

MET ELKAAR EN VOOR
ELKAAR! NEEM JE
VERANTWOORDELĲKHEID!
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