Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
voor autocarreizen

1
Onze voertuigen zijn uitgerust met moderne
verluchtingssytemen. Bovendien worden onze
autocars voor, tijdens en na elke rit verlucht
met verse buitenlucht.
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Dagelijks worden onze voertuigen voor
en na elke rit nauwkeurig gereinigd met
desinfecterende producten.

3
Voor het laden, ontladen, op- of afstappen wordt in de mate van het mogelijke een
voldoende vrije ruimte gekozen om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen.
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Gelieve zo weinig mogelijk handbagage in
het voertuig mee te nemen. Andere bagage
wordt door de chauﬀeur in- en uitgeladen
met mondmasker en wegwerphandschoenen.
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Alle passagiers ontsmetten hun handen
telkens ze instappen. Er is een dispenser
aan de ingang van de autocar voorzien.
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Passagiers dienen achteraan in en uit te
stappen.

Reisdocumenten worden in de mate van het
mogelijke niet aangeraakt door onze chauﬀeur.

Mondmaskers zijn verplicht voor passagiers
vanaf 12 jaar tijdens het ganse traject, wanneer
onderlinge veiligheidsafstand van 1,5 meter niet
gerespecteerd kan worden.
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In- en uitstappen gebeurt volgens het
FILO-principe (ﬁrst in, last out).

De chauﬀeur stapt als laatste in en als
eerste terug uit.

COVID-19

Drankverkoop en toiletgebruik zijn op de autocar
niet toegelaten.

Wat als iemand mogelijk besmet is met Covid-19?
Een passagier vertoont symptomen voor het opstappen?
Onze chauﬀeur belt de zorgdiensten en verwittigt het hoofdkantoor van MULTIOBUS.
Een passagier vertoont symptomen tijdens de rit?
De passagier wordt zo snel mogelijk geïsoleerd. Onze chauﬀeur belt de zorgdiensten en
verwittigt het hoofdkantoor van MULTIOBUS.

De chauﬀeur mag een passagier de toegang tot de
autocar weigeren indien die niet voldoet aan de
vooropgestelde richtlijnen.
Indien een passagier niet over een mondmasker
beschikt kan hij/zij dit aankopen bij de chauﬀeur.

Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
voor autocarreizen
Voor vertrek:
Gezien de huidige uitzonderlijke situatie vragen
wij de groepsverantwoordelijke om ons de
passagierslijst (met contactgegevens van alle
passagiers) ten laatste 2 dagen voor afreis te
bezorgen per e-mail : autocars@multiobus.be.
MULTIOBUS is verplicht deze gedurende 4 weken
te bewaren, met inachtneming van de nationale
regels inzake gegevensbescherming. In overeenstemming met de wetgeving moet het mogelijk
zijn om deze gegevens beschikbaar te stellen
voor "contact tracing". Na de periode van bewaring wordt deze lijst met passagiersgegevens
vernietigd.

Tijdens de uitstap/reis:
In de meeste MULTIOBUS-autocars is de
chauﬀeurspost afgeschermd met een ﬂexibele
wand. In dit geval dient de chauﬀeur geen mondmasker te dragen tijdens de rit.
In autocars waar er geen ﬂexibele afscheiding
van de chauﬀeurspost werd voorzien, maar de
afscheiding uitsluitend met een lint wordt aangegeven dient de eerste zetelrij achter de chauffeurspost vrijgehouden te worden. De chauﬀeur
dient in dit laatste geval gedurende het ganse
traject een mondmasker te dragen.

COVID-19

Na de reis:
Indien blijkt dat iemand van de groep achteraf
ziek wordt (binnen de 2 weken volgend op
vervoersopdracht) vragen wij om ons zo snel
mogelijk op de hoogte te brengen door te bellen
naar 016 81 25 52 (optie 1: autocars) of te mailen
naar: autocars@multiobus.be.

Het is aangewezen om de plaats indeling op
voorhand uit te werken. Zo krijgt elke passagier
een vaste zitplaats die hij/zij gedurende de
ganse reis zal behouden. Bovendien kan er
rekening gehouden worden met koppels, gezinnen of andere sociale “bubbels” die bij elkaar
kunnen zitten. Anderen kunnen eventueel met
een vrije zetel er tussen (indien mogelijk)
geplaatst worden. MULTIOBUS bezorgt de
verantwoordelijke ten laatste 3 dagen voor afreis
het plan met de zetelindeling.
Indien de groep eigen muziek of ﬁlms wil afspelen
tijdens de uitstap vragen wij om dit ten laatste 5
dagen voor afreis aan één van onze medewerkers
te bezorgen.

Comfortabel én veilig op stap met MULTIOBUS
Een initiatief van FBAA en FCBO, in samenwerking met IRU.

Het MULTIOBUS-team wenst u en uw medereizigers alvast een aangename reis!
Aarzel niet ons te contacteren voor meer inlichtingen: 016 81 25 52.

