Protocol gebruik duofietsen met coronascherm
Ter voorkoming verspreiden Covid-19

Ten tijde van de Coronacrisis en onder de geldende maatregelen van de overheid en het RIVM kan er
gefietst worden op een aangepaste duofiets van Fietsmaatjes Woerden (hierna: FMW).
De fietsen zijn voorzien van een (doorzichtig) scherm tussen gast en vrijwilliger, waardoor het risico
op besmetting met het Covid-19 virus wordt vermeden.
Aan het fietsen op een duofiets met tussenscherm zijn de volgende voorwaarden verbonden:
1) Het fietsen op een duofiets van FMW met tussenscherm is alleen toegestaan voor mensen die:
- zelfstandig of met behulp van een partner/huisgenoot op de duofiets kunnen plaatsnemen
en ook weer kunnen afstappen;
- 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 coronagerelateerde 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 op- en afstappen en daarbij geen hulp kan krijgen van een partner of huisgenoot, kan er vanwege het coronarisico en de daartegen geldende maatregelen niet op een duofiets van FMW worden gefietst.
2) De vrijwilliger is verantwoordelijk voor het schoonmaken / ontsmetten van de fiets bij zowel het
ophalen als het terugbrengen van de duofiets. FMW stelt hiervoor reinigingsmiddelen (desinfecteermiddel en doekjes) ter beschikking in de stalling. De volgende onderdelen dienen met name na gebruik grondig te worden gereinigd:
- tussenscherm (s.v.p. met desinfecteermiddel);
- handvatten;
- rug- en armleuningen;
- fietssleutel;
- andere onderdelen waarmee tijdens het fietsen contact is geweest.
3) De volgende richtlijnen van de overheid en het RIVM moeten te allen tijde worden opgevolgd:
- 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 of onderweg in een prullenbak;
- houdt tenminste anderhalve meter afstand van mensen met wie u niet samenwoont.
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