
•  Alleen de chauffeur en de leerlingen mogen in het voertuig.
•  Rondom het voertuig dient >1,5 meter afstand te worden gehouden. 
•  Bij het halen/brengen gaat de chauffeur nergens naar binnen en rijdt z.s.m. weer weg.
•  De groepssamenstelling in de voertuigen is zo vaak als mogelijk hetzelfde. 

• De chauffeur vraagt voor het instappen of er corona-gerelateerde klachten zijn. Zo ja, dan
wordt de rit niet uitgevoerd.

• Als de chauffeur twijfelt of een leerling klachtenvrij is, beslist de chauffeur in overleg met de 
centrale of deze mee kan. 

• Leerlingen op de basisschool met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid,
niezen en keelpijn), maar zónder koorts, mogen worden vervoerd. Dit geldt niet als zij de 
afgelopen 10 dagen in contact zijn geweest met een bevestigde coronapatiënt of als er
iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.

•  Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
•   De chauffeur blijft zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van de leerlingen. Het RIVM 

adviseert hierover hetzelfde als bij leraren; niet al het contact kan voorkomen worden.
•  Houd als ouder/verzorger 1,5 meter afstand van de chauffeur.
•  De chauffeur draagt een hesje met het verzoek om 1,5 meter afstand te houden van de 

chauffeur. 

•  Voor en na iedere rit reinigt de chauffeur het voertuig van binnen. Ook ventileert de 
chauffeur het voertuig.

•  De chauffeur hanteert de RIVM-voorschriften voor persoonlijke hygiëne: hoesten/ niezen 
in elleboog, gebruik papieren zakdoekjes, handen wassen, etc. 

HYGIËNEMAATREGELEN

• De chauffeur mag de rolstoel vastmaken. De chauffeur raakt alleen de rolstoel aan en 
hanteert daarbij de voorschriften.

• De chauffeur blijft zo kort mogelijk bij de passagier, dus alleen bij het aan- en loshaken van de 
rolstoel. 

HULP BIEDEN BIJ ROLSTOELVERVOER

Protocol leerlingenvervoer 
per 7 oktober
HALEN EN BRENGEN

GEEN VERVOER BIJ GEZONDHEIDSKLACHTEN 

> 1,5 METER AFSTAND HOUDEN VAN ELKAAR

MIN. 1,5 M
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•  De chauffeur moet een medisch mondkapje dragen. 
• Mondkapjes zijn niet meer verplicht voor leerlingen in het speciaal onderwijs.
• Een eventuele begeleider of ouder/begeleider die een leerling ‘hand-in-hand’ (over) 

draagt, moet een niet-medisch mondkapje dragen. 

DRAGEN MONDKAPJE VERPLICHT4




