Beste abonnees,
Het is feest in augustus. De vlag gaat uit want de PlusBus gaat weer rijden. Dan
kunnen jullie genieten van de nieuwe bus waarin nog maar een paar ritten zijn
gemaakt voordat Corona losbarstte. Jullie hebben samen met deze brief het
programmaboekje voor augustus ontvangen. Daarin staan onder het punt Varia al
een aantal zaken die van belang zijn voor het uitvoeren van de ritten. In deze brief
gaan we daar uitgebreider op in en dit is mede gebaseerd op de inmiddels
ontvangen adviezen van de GGD en de gemeente Houten. Als eerste melden wij
dat er alleen chauffeurs of begeleiders meegaan op de ritten die gevaccineerd zijn
of een geldige negatieve testuitslag hebben.
Voor jullie zijn de volgende zaken van belang om mee te kunnen op de ritten:
•

Voor deelname aan een rit van de PlusBus moet u:
o Minimaal 1x gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. Wij vragen van u om voorafgaand aan uw
eerste rit een bewijs van vaccinatie te scannen of te fotograferen en deze te mailen naar het
bestuur: bestuur@plusbushouten.nl. Als u dit gedaan heeft, is deze ook voor volgende ritten geldig.
Mocht het mailen ook met hulp van uw familie/kennissen niet lukken, dan kunt u contact opnemen
met het Telefoonteam om hulp in te schakelen. Eén van de bestuursleden komt dan langs om u te
helpen. Uiteraard zullen wij vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en vernietigen zodra de
Coronacrisis voorbij is.
o Zonder bovenstaand bewijs kunt u helaas niet mee op stap. Indien het vaccinatiebewijs niet op tijd
wordt aangeleverd, zijn wij helaas genoodzaakt om de ritkosten alsnog in rekening te brengen. Zorg
daarom dat u tijdig een kopie van uw vaccinatie verstuurt.

•

Tijdens het uitje:
o U doet zelf op de dag voor het uitje en ook op de dag van het uitje de Corona gezondheidscheck. Op
de achterzijde van deze brief hebben wij deze check opgenomen. Mocht blijken dat u volgens deze
check niet mee kunt dan verzoeken wij u dit te melden.
o U bent verplicht om in de bus een mondkapje te dragen. U zorgt zelf voor een mondkapje.
o Verder gelden de landelijke hygiëne maatregelen zoals o.a. niezen in de elleboog en handen
wassen/desinfecteren. In de bus is desinfectiemiddel aanwezig.
o Ook dient u zich te houden aan de landelijke maatregelen zoals o.a. de 1½ meter en de maatregelen
die gelden bij de musea, restaurants, rondvaarten, etc.

Tot slot hopen het Bestuur en de vrijwilligers van de PlusBus dat u gaat
genieten van de uitjes. Wij doen er alles aan om die zo leuk mogelijk voor
u te maken.
En wilt u deze brief bewaren om ook bij ritten in komende maanden nog
eens door te lezen?
Met vriendelijke groeten,
Bestuur PlusBus Houten
Juli 2021

Gezondheidscheck coronavirus
U krijgt een aantal vragen over uw gezondheid. Bij 1 keer ‘ja’ op een vraag kunt u niet mee op de rit van de
PlusBus. Meldt dit dan zo spoedig mogelijk aan ons.
Vragen gezondheidscheck
1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?
 U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
 U hoest.
 U bent benauwd of kortademig.
 U heeft verhoging of koorts.
 U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.
2. Heeft u corona?
Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.
3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?
4. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?
5. Heeft u een huisgenoot met corona?
En had u de afgelopen 10 dagen nauw contact met uw huisgenoot?
6. Bent u in quarantaine omdat u:
 nauw contact had met iemand die corona heeft of had?
 in corona risicogebied was?
Zodra u één vraag met “Ja” hebt beantwoord, kunt u niet mee op de rit van de PlusBus. Meldt dit dan zo
spoedig mogelijk aan ons.

