PROTOCOL TOOGETHR RIDESHARING
Samen rijden met Toogethr Ridesharing in de 1,5-meter samenleving
Slim en bewust reizen naar werk in de 1,5-meter samenleving. Stap voor stap zal ons
werkende leven weer enigszins normaliseren, maar de verwachting is dat we daarbij
voorlopig nog 1,5 meter afstand moeten houden. Hoe komen we straks op een veilige
manier naar ons werk? Kunnen we onze woon-werkrit nog delen met een collega?
Toogethr denkt graag met jullie mee en stelde het Protocol Toogethr Ridesharing op.
In dit protocol staan richtlijnen over hoe je op een veilige en verantwoorde wijze een
autorit kan delen in de 1,5 meter-samenleving:
1. Als het niet noodzakelijk is om op werk
te verschijnen, blijf nog steeds zoveel
mogelijk thuis.

Tips:
•

Neem hygiënische doekjes en
desinfecterende handgel mee in de auto
om jezelf en de auto voor én na een
(gedeelde) rit te desinfecteren (denk aan:
het stuur, handgrepen, radioknoppen,
gordel, dashboardkastje etc.).

•

Houd gedurende de rit je ramen dicht en
zet de airco uit om luchtcirculatie tijdens
de rit zo veel mogelijk te vermijden.
Ventileer na iedere rit even de auto door
de ramen en/of deur open te zetten.

•

Zorg voor een zo hoog mogelijke
temperatuur en absolute vochtigheid
in de auto om de overdraagbaarheid
van virus(sen) zoveel als mogelijk te
voorkomen.

2. Reis niet (samen) wanneer je
verkoudheidsklachten en/of koorts hebt.
3. Rijd samen met maximaal één collega.
Meer dan twee collega’s in een auto kan
resulteren in een forse boete voor jou én
je werkgever.
4. Rijd alleen samen met directe collega’s.
5. Was bij vertrek en aankomst 20 seconden
lang grondig je handen met water en
zeep en herhaal dit regelmatig gedurende
de dag.
6. Nies en hoest in de binnenkant van je
elleboog of gebruik papieren zakdoekjes.
Gooi deze na gebruik direct weg.
7. Houd zo veel mogelijk 1,5 meter afstand.
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