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DRIVE in de 1.5 meter samenleving  

Protocol passagiers en vrijwillige chauffeurs DRIVE 

Algemeen 

- Volg altijd de adviezen van het RIVM op. 
- Was vaak uw handen. 
- Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. 
- Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 
- Schud geen handen. 
- Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen. 

 

Bent u ziek? 

- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. 

- Heeft u of een van uw huisgenoten koorts boven 38  graden Celsius en/of benauwdheid? 
Dan blijft u en ook uw huisgenoten thuis.  
 

Voor de vrijwillige chauffeurs gelden de volgende aanvullende richtlijnen: 

- Neem spuitflacon (hand)ontsmettingsmiddel, papieren handdoekjes en afvalzakken mee 
vanuit Personenvervoer Kort.  

- Voor het instappen in het voertuig past de chauffeur handhygiëne toe. 
- Vraag de passagier voor het instappen naar eventuele gezondheidsklachten (zoals 

hierboven beschreven). Mochten deze er zijn, dan de klant niet meenemen. 
- Houd 1,5 meter afstand tot de passagier. 
- Laat de passagier zelf in- en uitstappen 
- Laat de passagier achterin zitten 
- Laat de passagier zelf de veiligheidsgordel omdoen 
- Houd het voertuig schoon: maak na elke klant de persoonlijke ruimte van de klant schoon 

(deurgrepen, armleuning, veiligheidsgordel, hoofdsteunen, handgrepen, etc.).  
 

Voor passagiers gelden de volgende aanvullende richtlijnen: 

- Houd 1,5 meter afstand tot de chauffeur. 
- Voor het instappen in het voertuig past de passagier handhygiëne toe. 
- Stap zelf in en uit (voor passagiers die hierbij hulp nodig hebben: Zorg ervoor dat iemand 

uit de vaste contactenkring dit kan doen én dat u ook op plek van bestemming geholpen 
wordt. Dit geldt voor de heen- en terugreis). 

- Ga achterin zitten. 
- Doe zelf de veiligheidsgordel om. 
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DRIVE wordt ingezet om knelpunten in vervoer op te lossen. 

DRIVE kan ingezet worden voor ritten voor dagbesteding, 

noodzakelijk vervoer* en sociaal vervoer. In deze volgorde 

van urgentie en mits er een chauffeur beschikbaar is. Voor noodzakelijk en sociaal vervoer 

geldt een inkomensgrens. De gezamenlijke partners (gemeente, Personenvervoer Kort en 

stichting Scala) hebben afgesproken dat DRIVE ritten weer mogelijk zijn onder de volgende 

condities: 

a) De RIVM maatregelen moeten te allen tijde worden aangehouden. 

 

b) Er wordt gebruikt gemaakt van een bus met daarin een fysieke afscheiding tussen de 

chauffeursstoel voorin en de passagiersstoelen. 

c) De vrijwillige chauffeurs kunnen voor aanvang van de ritten een spuitflacon 

(hand)ontsmettingsmiddel, papieren handdoekjes en afvalzakken meenemen vanuit 

Personenvervoer Kort. 

 

d) DRIVE vervoert alleen mensen die zelf in en uit kunnen stappen en zelf de gordel om en 

af kunnen doen. 

e) Passagiers die dit niet zelf kunnen, kunnen alleen vervoerd worden als ze geregeld 
hebben dat iemand uit de vaste contactenkring dit kan doen én dat ze ook op plek van 
bestemming geholpen worden. 

f) Er worden maximaal 2 passagiers in de bus vervoerd. Mochten er 2 passagiers zijn dan 
zit een passagier op de stoel achter de chauffeur en de andere passagier op de stoel op 
de achterste rij aan de kant van de schuifdeur. 

 
g) De chauffeurs vragen de klant voor het instappen naar eventuele gezondheidsklachten. 

Mochten deze er zijn, dan kan de passagier niet mee. 
h) Heeft de chauffeur gezondheidsklachten dan belt hij af. Hij kan weer ingezet worden als 

hij minstens 24 uur klachten vrij is.  

 

i) Coördinator vraagt aan vrijwilligers of ze klachten vrij zijn en ingezet kunnen en willen 

worden voor DRIVE. Wanneer een vrijwilliger tot de risicogroep behoort, zal er gevraagd 

worden of hij/zij advies wil inwinnen bij de huisarts. Inzet is altijd vrijwillig! 

 

j) Elke vrijwilliger die in wordt gezet voor DRIVE ontvangt van de coördinator een protocol. 

k) Elke dagbestedingslocatie waar naar vervoerd wordt, ontvangt van Personenvervoer Kort 

een protocol. 

l) Met elke passagier die vervoerd wordt door DRIVE, wordt het protocol doorgenomen 

door Personenvervoer Kort ( dit protocol kan ook opgestuurd worden). 

m) De gemeente informeert zorgaanbieders over de mogelijkheden en voorwaarden van 

DRIVE. 

 

n) Door bovenstaande maatregelen wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen en is 

gebruik van een mondkapje niet nodig. 

* met noodzakelijk vervoer bedoelen wij vervoer waarbij mensen worden 

opgeroepen/’moeten’ verschijnen bij een instantie/instelling voor bijvoorbeeld een 

behandeling, bezoek specialist, fysio, GGZ e.d. 


