Speciaal vervoer kan weer opstarten
Wat mag er nu wel en niet bij speciaal vervoer in deze coronatijd? Het Koninklijk
Nederlands Vervoer (KNV) heeft daar nu duidelijkheid over gegeven.
Zorgvervoer is een randvoorwaarde om mee te kunnen voor iedereen die niet
zelfstandig naar onder anderen onderwijs, arbeid, of dagbesteding kan reizen.
Hieronder vallen het regiovervoer, Wmo vervoer, Ziekenvervoer, WSW vervoer,
Valys vervoer en vervoer naar de dagbesteding. In het Sectorprofiel veilig
zorgvervoer staat beschreven aan welke voorwaarden dit vervoer vanaf nu moet
voldoen:
➢ Iedereen zonder klachten kan vervoerd worden en de chauffeur kan
handelingen, zoals het vastdoen van de gordel, op de reguliere manier
uitvoeren.
➢ Bij het vervoer wordt zoveel mogelijk een vaste samenstelling gehanteerd.
Waar de afstand tussen iedereen in het voertuig minimaal 1,5 meter is,
zijn geen aanvullende maatregelen nodig.
➢ Als het niet mogelijk is 1,5 meter aan te houden, gebruikt de chauffeur
een chirurgisch mondkapje en de reiziger een niet medisch-mondkapje.
➢ Het vervoer van volwassenen is gemaximeerd op 2 reizigers in een auto
en 4 in een bus, voor reizigers onder de 18 jaar geldt geen maximum per
voertuig.
➢ Wanneer een reiziger vanwege zijn beperking geen mondkapje kan dragen
of niet met andere reizigers vervoerd kan worden dan geldt hiervoor
maatwerk, zoals bijvoorbeeld solovervoer. Bij het vervoer naar
dagbesteding is het gebruik van een mondkapje voor de reiziger vrijwillig.
Leerlingenvervoer en veilig vervoer naar kinderopvang.
Dit is van toepassing op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, de
buitenschoolse opvang, het voortgezet speciaal onderwijs en
kinderdienstcentra’s. het vervoer naar deze voorzieningen dient aan de volgende
voorwaarden te voldoen:
➢ Iedereen zonder klachten kan vervoerd worden en zoveel mogelijk in vaste
samensteling.
➢ Als in een voertuig tussen chauffeur en kinderen/leerlingen, of tussen
meerdere kinderen/leerlingen onderling, minimaal 1,5 meter in acht is te
nemen, zijn er geen extra maatregelen nodig.
➢ Aks he niet mogelijk is om minimaal 1,5 meter in acht te nemen in het
voertuig, gebruikt de gebruikt de chauffeur een chirurgisch mondkapje en
de kinderen/leerlingen een niet medisch-mondkapje..
➢ Als kinderen/leerlingen in de leeftijd van het speciaal (basis) onderwijs
tegelijk met kinderen/leerlingen in de leeftijd van het voortgezet speciaal
onderwijs worden vervoerd, dragen de kinderen/leerlingen in de leeftijd
van het speciaal (basis) onderwijs geen mondkapje. De kinderen/
leerlingen in de leeftijd van het voortgezet speciaal onderwijs dragen een
niet medisch-mondkapje.
Ps: Omdat de coronamaatregelen soms snel kunnen veranderen moeten
wijzigingen in bovenstaande worden voorbehouden.

