COVID19-RICHTLIJNEN TOURINGCARVERVOER
Deze COVID-19-richtlijn geldt voor de inzet van touringcars tijdens de coronacrisis. De richtlijn is
gebaseerd op de overheidsadviezen en deels op de regels die gelden in het openbaar vervoer,
aangevuld met enkele branchespecifieke zaken. De richtlijn is door Busvervoer Nederland in overleg
met de vakbonden opgesteld een aangeboden aan de politie, ILT en het ministerie van I&W.
Wanneer de overheid de coronamaatregelen aanpast, bekijken Busvervoer Nederland en de
vakbonden of deze richtlijn aangepast moet worden.
Deze richtlijn geldt in de touringcar en op instapplekken en uitstapplekken. Deze richtlijn geldt niet
op andere plekken binnen het touringcarbedrijf, zoals op kantoor, aan de receptie of in de
werkplaats. Ook geldt deze richtlijn niet op de eindbestemming of tussenstops van de touringcar. Op
deze plekken gelden de algemene COVID19-richtlijnen. Bij inzet van touringcars in het Openbaar
Vervoer, zoals bijvoorbeeld bij treinvervangend vervoer, gelden de protocollen van het OV.
RICHTLIJNEN VOOR DE PASSAGIERS
1. Draag de hele rit een mondkapje (1) .
2. Zorg ervoor dat u een ingevulde en ondertekende (gezondheids)verklaring vervoer per
touringcar heeft ingeleverd bij de ritorganisator ofwel de vervoerder. Zie voor deze
verklaring bijlage 1.
3. Stap niet in de bus wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere ziektesymptomen
heeft.
4. Houd u aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houd een passagier
zich niet aan de richtlijn, dan kan de chauffeur de toegang verbieden.
5. Volg de onderstaande regels voor het instappen en het en uitstappen.
a. Stap in en stap uit via de middendeur.
b. Stap één voor één in en stap ook weer één voor één uit
c. Blijf bij het instappen en uitstappen minstens de door de overheid geadviseerde
afstand van elkaar vandaan.
d. Loop bij het instappen zover mogelijk door en ga dan pas zitten.
e. Passagiers gebruiken zo veel mogelijk dezelfde zitplaats.
f. Laat s.v.p. geen afval achter; en met name geen gebruikte mondkapjes.
g. Laat bij het uitstappen de passagiers die het dichtst bij de uitgang zitten het eerste
uitstappen.
6. Loop niet in de touringcar, zodat u altijd zo ver mogelijk bij elkaar vandaan blijft.
7. Betaal contactloos als er betalingen in de bus plaatsvinden.

(1) Voor kinderen tot 13 jaar gelden aangepaste regels. Zie hiervoor het kopje richtlijn voor het leerlingenvervoer.
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RICHTLIJNEN VOOR DE CHAUFFEURS EN HET TOURINGCARBEDRIJF
VOORBEREIDINGEN VAN DE RIT EN SCHOONMAAK VAN DE TOURINGCAR
1. Maak de bus na elke rit schoon. Desinfecteer bij elke schoonmaak plekken die vaak
aangeraakt worden, zoals de werkplek van de chauffeur (chauffeursstoel, dashboard), de
passagiersingang(en), handgrepen, bagagerekken, leuningen, het toilet en hoofdsteunen.
2. Ventileer de touringcar na elke rit minstens een half uur.
3. Deel de richtlijnen voor de passagiers op de schermen in de bus en door middel van
posters/flyers in de bus en posters/flyers op de ingang van de bus.
4. zitplaatsen binnen de afstand van 1,5 meter tot de chauffeur mogen niet gebruikt worden.
5. Markeer zitplaatsen waar niet op gezeten mag worden.
6. Zorg voor desinfecterende gel bij het instappen.
7. Reinig de airconditioning wekelijks met antibacteriële spray en maak de filters eens per week
schoon. Vervang de filters op tijd en houd vervanging in een logboek bij
(verantwoordelijkheid bedrijf).
8. Het toilet van de touringcar blijft gesloten behoudens bij noodgevallen.
9. Maak extra tussenstops voor toiletbezoek bij ritten langer dan twee uur.
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TIJDENS, VLAK VOOR OF VLAK NA HET VERVOER
Chauffeurs dragen een mondkapje (tenzij de werkplek met schermen gescheiden is van de
rest van de bus).
Alleen de chauffeur mag de vooringang van de bus gebruiken (indien er geen middendeur is,
stapt de chauffeur als laatste in).
Scherm de bestuurdersplek af van het passagiersgedeelte met een waarschuwingslint of op
een andere manier zodanig dat de afstand met de chauffeur 1,5 meter bedraagt.
Zorg voor extra reiniging van de bestuurdersplaats (stuur, dashboard, etc.) bij het begin en
einde van de dienst.
De chauffeur wast voor het instappen langdurig zijn of haar handen en gebruikt hiervoor
desinfecterende gel of antibacteriële zeep.
De chauffeur werkt zoveel mogelijk in dezelfde bus; er werken zo min mogelijk chauffeurs
met dezelfde bus.
De chauffeur werkt zoveel mogelijk digitaal en op zijn of haar eigen apparaten.
Zorg dat elke chauffeur een eigen microfoonhoes kan gebruiken.
Passagiers laden en lossen zoveel als mogelijk hun eigen bagage.
Indien een chauffeur zelf COVID19-ziekteverschijnselen heeft, informeert hij of zij de
werkgever en meldt zich ziek bij de bedrijfsarts.
Gebruik elke rit het audiosysteem van de bus om de passagiers te informeren over de
maatregelen die voor hen gelden.
Verbied lopen in een rijdende touringcar, zodat passagiers altijd zo ver mogelijk bij elkaar
vandaan blijven.
Controleer plaatsbewijzen contactloos indien er sprake is van plaatsbewijzen.
Laat passagiers contactloos betalen indien er betaald wordt in de bus.
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RICHTLIJNEN VOOR HET ROLSTOELVERVOER
Bij het vervoer van rolstoelgebruikers komt de chauffeur dichterbij de passagier dan anderhalve
meter. Dit omdat de rolstoel vastgezet moet worden en de bus in en uit moet worden geduwd. De
chauffeur moet zich daarom aan de volgende regels houden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Draag bij het vastzetten van de rolstoel een mondkapje
Maak geen fysiek contact met de passagier.
Raak alleen de rolstoel en het vastzetsysteem aan.
De chauffeur desinfecteert de delen van de rolstoel die aangeraakt moeten worden of
gebruik handschoenen.
Blijf zoveel mogelijk achter de passagier.
De chauffeur zekert de rolstoel. Het vastzetten van de passagier gebeurt door een
begeleider.
Houdt zoveel mogelijk afstand, ook op de rolstoellift.
Blijf zo kort mogelijk bij de passagier in de buurt.
De rolstoel gebruiker is verplicht om een mondkapje te gebruiken.
Na installatie van de rolstoelgebruiker, desinfecteert de chauffeur zijn handen.
RICHTLIJN VOOR HET LEERLINGENVERVOER

Kinderen tot 13 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Tussen de kinderen, de docenten en de
eventuele begeleiders wordt zoveel als mogelijk afstand gehouden. De afstand tot de chauffeur blijft
1,5 meter. Dit geldt óók voor kinderen.

