
Protocol AutoMaatje Welzijn Barneveld voor noodzakelijke ritten tijdens 
Corona Crisis 

 
VOORBEREIDING; 

 Zorgen voor ontsmettingsdoekjes, handgel, en (wegwerp)handschoenen. Desgewenst 
mondbescherming. 

 Evt. door chauffeur zelf een plaid o.i.d. aanbrengen op de zitplaats van de deelnemer 

 Aanbrengen door Welzijn van een afscheidingsscherm tussen de voorstoelen en achterbank 

 Afnemen van de autodelen met een ontsmettingsdoekje aan de kant waar de deelnemer in 
de auto stapt en gaat zitten voorafgaand en na afloop van de rit 

 Zorgen voor voldoende handschoenen voor evt. ook gebruik door deelnemer. Desgewenst 
mondbescherming. Dit hoeft in principe niet i.v.m. scherm passend gemaakt in de auto. 

 Bijeenkomst met de chauffeurs plannen in groepjes ter voorbereiding  
 
ALGEMEEN; 
Volg voor een rit altijd de adviezen die het RIVM geeft op:  

 Deelnemer en chauffeur mogen geen Corona gerelateerde klachten vertonen zoals 
verkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn, moeilijk ademen en koortsverschijnselen  

 Was je handen voor een rit met water en zeep  

 Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog  

 Gebruik papieren zakdoekjes  

 Geen handen schudden 

 Houd steeds zoveel als mogelijk 1,5 meter (=twee armlengtes) afstand van elkaar  
 
AANNEMEN VAN RITTEN MET AUTOMAATJE; 

 De rit wordt minimaal twee werkdagen van tevoren doorgegeven tussen 08.30 – 12.00 uur. 
In de middag worden er geen ritten aangenomen. Dan de volgende dag terug laten bellen. 

 Uitvragen of het daadwerkelijk om een noodzakelijke rit gaat. Ga hiervoor –veel- dieper in op 
de reden van de rit dan je normaal gesproken zou doen 

 Uitvragen of er echt niemand anders is die kan rijden 

 Triage gesprek voeren: 
1. Ervaart u momenteel een van de volgende klachten (iedere klacht specifiek uitvragen): 

 Verkoudheid 
 Hoesten en / of niezen 
 Keelpijn 
 Moeilijkheden met ademhalen / benauwdheid 
 Koorts > 38 graden 

Bij een antwoord ‘Ja’ op deze vraag kan de rit niet aangenomen worden 
2. Bent u of is een van uw huisgenoten de laatste 8 dagen ziek geweest of positief getest op 

Corona? 
Bij een antwoord ‘Ja’ is de vraag of de klachten 7 dagen of langer geleden begonnen zijn. 
Zo ja, dan is de vraag vervolgens of de deelnemer nu minimaal 24 uur koortsvrij en 
klachtenvrij is, geen last van verkoudheid of hoesten heeft en er niemand in het gezin op 
dit moment koorts heeft of positief getest is op Corona. 

 Doornemen van de afspraken tijdens de rit: 
 Er mag maar één persoon mee in de auto, geen begeleider  
 Het is niet mogelijk een extra bestemmingsadres toe te voegen 
 Zorg dat u ruim voldoende kleingeld meeneemt zodat u de chauffeur gepast kunt 

betalen 



 Chauffeur vraagt u bij het afhalen nogmaals naar eventuele klachten die kunnen 
wijzen op Corona 

 Bij twijfel kan de chauffeur alsnog beslissen de rit niet te rijden 
 U zit rechts achterin de auto met een beschermend afscheidingsscherm tussen u en 

de chauffeur 
 U stapt zelfstandig in en doet zelf uw autogordel om 
 De chauffeur kan u niet begeleiden naar uw afspraak en wacht in de auto op u 
 De chauffeur reinigt de auto zowel voor als na uw rit 

 Als er op dit moment en in de afgelopen 8 dagen geen sprake is van Corona of mogelijk bij 
Corona behorende klachten bij deelnemer en huisgenoten èn de deelnemer is akkoord met 
de afspraken die zijn doorgenomen kan de rit zoals normaal ingevoerd worden in RegiMatch 

 Bij twijfel doorverbinden met AutoMaatje-collega 
 
OPHALEN VAN DE DEELNEMER; 

 De deelnemer volgt altijd de aanwijzingen op van de chauffeur 

 Chauffeur vraagt of de deelnemer de handen goed gewassen heeft 

 Zet de passagiersstoel zoveel mogelijk naar voren 

 Doe desgewenst zonodig handschoenen aan 

 Vraag desgewenst of de deelnemer handschoenen draagt 

 Leg de deelnemer nogmaals duidelijk uit wat de bedoeling is 

 Vraag of handen zijn gewassen en stel de vraag of deelnemer of huisgenoten last hebben van 
mogelijk bij Corona behorende klachten: 

 Verkoudheid 
 Hoesten en / of niezen 
 Keelpijn 
 Moeilijkheden met ademhalen / benauwdheid 
 Koorts 

 Bij twijfel over de gezondheid van de deelnemer mag de rit altijd alsnog geweigerd worden! 

 Bied de desinfecterende handgel aan 

 Deelnemer neemt in principe altijd zelfstandig achterin de auto plaats, vermijdt contact 

 Deelnemer doet zelf de veiligheidsgordel om 

 In geval van een rollator: reinig deze van tevoren met de schoonmaakdoekjes 

 Zet deze met handschoenen aan in de kofferbak 

 Deelnemer betaalt zo mogelijk en als chauffeur hiermee akkoord zoveel als mogelijk met 
gepast geld 

 
ARRIVEREN VAN DE DEELNEMER BIJ BESTEMMINGSADRES EN THUIS; 

 Handschoenen aan bij het eventueel uit de kofferbak halen van de rollator 

 Afstand houden tot de deelnemer 

 Chauffeur begeleidt de deelnemer niet naar de afspraak maar wacht in de auto 

 Afnemen met desinfecterende doekjes van het deel van de auto waar de deelnemer gezeten 

heeft (stoel, deur, gordel e.d.) 

 Was zo mogelijk je handen 

 Deelnemer heeft alleen een medisch bestemmingsadres en daarbij geen boodschappen o.i.d. 

 Auto eventueel luchten na afloop van de rit 

 

 


