
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste deelnemers,  
 
Sinds 1 augustus rijdt de PlusBus weer. Jullie genieten weer ten volle van deze ritten. De overheid past de 
Coronamaatregel continue aan. De laatste aanpassingen zijn 25 september ingegaan. Het Bestuur heeft de 
maatregelen voor de ritten hierop aangepast. 
 
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 in bezit zijn van een geldige Corona QR-code op 
papier of op de app op uw telefoon. De begeleider controleert dit bij het instappen. Als u deze code 
niet kunt laten zien dan kunt u niet mee op de rit. Op de plaats van bestemming zal door het 
betreffende bedrijf worden gecontroleerd of de QR-code klopt in combinatie met uw legitimatiebewijs. 
Dus neem ook uw legitimatiebewijs mee. 

• Tijdens het uitje: 
o U doet zelf op de dag voor het uitje en ook op de dag van het uitje de Corona gezondheidscheck 

(zie volgende pagina). Mocht blijken dat u volgens deze gezondheidscheck 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 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.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur PlusBus Houten 
Oktober 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. 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona

