Protocol gebruik duofietsen met tussenscherm
ter voorkoming verspreiding Covid-19

Ten tijde van de Corona crisis en onder de geldende maatregelen van de
overheid en het RIVM kan er gefietst worden op een aangepaste duofiets
van Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn (hierna: FMA). De fiets is voorzien
van een scherm tussen gast en vrijwilliger, waardoor het risico op
besmetting met het Covid-19 virus vermeden wordt.
Aan het fietsen op een duofiets met tussenscherm zijn de volgende
voorwaarden verbonden:
1) Het fietsen op een duofiets met tussenscherm is alleen toegestaan
voor mensen die:
- zelfstandig of met behulp van een partner/huisgenoot op de duofiets plaats kunnen nemen
en ook weer kunnen afstappen, en
- zelf of met behulp van een partner/huisgenoot de voeten kunnen vastzetten op de pedalen,
dan wel kunnen losmaken bij het afstappen.
- geen verkoudheids- of andere corona gerelateerde verschijnselen vertonen.
Omdat gasten en vrijwilligers op afstand van elkaar dienen te blijven, kan de vrijwilliger géén
ondersteuning bieden bij het op- en afstappen van de gast. Als de gast niet zelfstandig kan open afstappen en daarbij geen hulp kan krijgen van een partner of huisgenoot, kan er onder de
gegeven omstandigheden niet op een duofiets gefietst worden.
2) De vrijwilliger is verantwoordelijk voor het schoonmaken / ontsmetten van de fiets bij zowel het
ophalen als het terugbrengen van de duofiets. FMA stelt hiervoor de reinigingsmiddelen
(desinfecteermiddel en doekjes) ter beschikking in de stalling. De volgende onderdelen dienen met
name na gebruik grondig gereinigd te worden:
- Tussenscherm (s.v.p. met desinfecteermiddel)
- Handvatten
- Rug- en armleuningen
- De fietssleutel
- Andere onderdelen waarmee tijdens het fietsen lichaamscontact is geweest.
3) Houdt u aan de volgende veiligheidsregels tijdens het fietsen:
- Behalve de gewone verkeersregels dienen fietsers op een duofiets extra rekening te houden
met andere weggebruikers (fietsers, wandelaars) en de anderhalve meter afstand met
andere personen in acht te nemen.
- Bij passeren van andere weggebruikers het gezicht naar het tussenscherm keren.
- Let er op dat u zich bij het eventueel uitwijken niet in gevaarlijke situaties brengt (denkt u aan
stoep- dan wel bermranden, ander verkeer).
- Plan uw fietstocht op rustige momenten en maak gebruik van rustige wegen / routes.
4) De richtlijnen van het RIVM dienen ten allen tijde te worden opgevolgd, te weten:
- Blijf thuis als u verkoudheids- of andere corona gerelateerde verschijnselen heeft.
- Was zéér regelmatig uw handen, in elk geval kort voor en direct na het fietsen.
- Hoesten en niezen in de elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes; na gebruik thuis weggooien.
- Houdt tenminste anderhalve meter afstand van mensen met wie u niet samenwoont.

Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn
26-9-2020

