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Inleiding 
 
Het bestuur van WBC hebben de mogelijkheden onderzocht om volgens de protocollen van het RIVM en de 
handleidingen van het KNV te kijken of er een (her) start mogelijk is om onze deelnemers weer vervoer van 
deur tot deur aan te kunnen bieden. In eerste instantie gaat het dan om de volgende deelnemersgroepen.  
Het is de bedoeling om de herstart te plannen vanaf dinsdag 2 juni 2020. 
 
Deelnemersgroepen 
Deelnemers die naar het ziekenhuis moeten, de reguliere zorg start weer op. 
Deelnemers die naar de tandarts/ tandtechnieker moeten. 
Deelnemers die naar een begrafenis of crematie moeten. 
Deelnemers die naar de fysiotherapeut moeten. 
Deelnemers die naar de kapsalon moeten (indien vrijgegeven). 
Deelnemers die naar andere zorg/hulpverleners of instanties moeten (indien vrijgegeven). 
Deelnemers die boodschappen willen doen of naar recreatieve locaties vervoerd willen worden zijn niet 
toegestaan. 
 
Protocollen bestemd voor deelnemers. 

a. De deelnemer dient geen last te hebben van klachten zoals gesteld in het protocol van de RIVM. 
Hoesten, niezen en/of koorts. 

b. De deelnemer dient zelfstandig in en uit te kunnen stappen en de gordel zelfstandig te kunnen 
bedienen (vastzetten en weer losmaken). 

c. De deelnemer dient plaatst te nemen in de passagiersstoel achter het rood-gele lint in de bus op 
minimaal 1,5 meter van de chauffeur. 

d. De deelnemer dient zelf de handtassen in de bus te zetten en zelf weer mee uit de bus  te nemen. 
e. De deelnemer mag als begeleider iemand meenemen wanneer die tot hetzelfde huishouden behoort. 

Voor de begeleider geleden dezelfde protocollen als voor de deelnemer.  
Betalingen alleen mogelijk in contant geld zoveel mogelijk passend. 

f. Contant rittengeld wordt in het daarvoor bestemde bakje gedeponeerd door de deelnemer na afloop 

van de rit. 

g. Het bestuur van Stichting Wijkbus Charlois gaat er van uit dat met in achtneming van deze protocollen 

en maatregelen. Het weer mogelijk is om bepaalde doelgroepen weer te kunnen vervoeren van deur 

tot deur per 1 juni 2020. 
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