
Veilig op weg naar je werk 
Kan je onderbouwen dat onderstaande opties niet kunnen,
dan mag je samen reizen
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1. Is alleen reizen mogelijk?

2. Overleg met je werkgever. 
 
a.  Kan apart vervoer  

geregeld worden?

b.   Kan iemand anders  
ingepland worden 
die wel eigen vervoer  
(en een rijbewijs) heeft?

c.  Kan de klus met minder 
mensen worden uitgevoerd 
zodat wel iedereen eigen 
vervoer heeft?

d.  Kan de klus op een later  
moment worden uitgevoerd  
wanneer alleen reizen wel 
mogelijk is?

Samen reizen mag,  
maar houd je  
aan de regels. 
Zie achterzijde kaart >

...alleen reizen.

Nee

Ja, ga...

Ja, ga...

Ja, andere persoon gaat...

Ja, andere personen gaan...

Ja, ga op een later moment...

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

3.  Kan je met openbaar 
vervoer reizen? Ja Reis met 

openbaar  
vervoer.

Scan de QR-code voor het 
volledige protocol of ga naar 

helpdeskcorona-bt.nl/protocol

https://www.helpdeskcorona-bt.nl/protocol


Regels voor  
samen reizen
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Reis met zo min mogelijk personen* 
in één vervoermiddel.

Houd - bij meer dan twee personen - 
onderling altijd 1,5 meter afstand. 

Ook bij in- en uitstappen.

Zorg voor extra ventilatie in  
het vervoermiddel.  

Open het raam bij mooi weer of 
gebruik het ventilatiesysteem.

Zorg voor optimale hygiëne van de bedieningsmiddelen  
(stuur, versnellingspook, deurklink, touchscreen, etc.).  

Maak ze regelmatig schoon en desinfecteer ze  
met 70% isopropyl-alcoholdoekjes.

Ga telkens op dezelfde plek 
zitten.

Blijf thuis als je verkoudheids-
klachten hebt.

Samen reizen naar een project of klant mag  
(maar reis zoveel mogelijk alleen). 

Houd je aan onderstaande voorwaarden.

Heb je vragen over Corona in relatie tot jouw werkzaamheden? 
Bekijk de veelgestelde vragen of stel jouw vraag aan  

een deskundige via helpdeskcorona-bt.nl

* Als je met 3 of meer personen in een vervoermiddel zit en geen 1,5 meter afstand houdt, kun je worden beboet.

https://www.helpdeskcorona-bt.nl

