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Algemene veiligheid- en hygiëneregels voor deelnemers en gidsen:
o Gedurende de hele wandeling, vanaf het verzamelpunt tot het eindpunt dient de 1,5
maatregel in acht genomen te worden.
o hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
o ga voordat je van huis vertrekt thuis naar het toilet;
o vermijd het aanraken van je gezicht;
o schud geen handen;
o was je handen met water en zeep voorafgaand en na afloop van de wandeling.

Deelnemers
o
o
o

o
o

o

Door te werken met het online aanmeldsysteem, is het DAC in staat om het
maximum aantal van 10 deelnemers per wandeling aan te houden.
De kosten voor de wandeling zijn vooraf al online betaald.
Deelnemers worden via het kopen van een online ticket erop gewezen dat zij bij
gezondheidsklachten de wandeling moeten annuleren en alleen mee mogen als de
bezoeker en zijn/haar huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. Er zal worden
benadrukt dat men de kosten voor het ticket terug kan krijgen of bezoek kan
verplaatsen.
Op de dag van de wandeling herhaalt de gids de vraag inz de gezondheid van de
deelnemers.
Gidsen met minder luide stem kunnen gebruik maken van een audio-systeem, zodat
zij verstaanbaar zijn voor groepen van 10 personen terwijl de onderlinge afstand van
1,5 m wordt gewaarborgd. De gids draagt een zender en microfoon.
Bij gebruik van het audio-systeem dragen deelnemers aan de wandeling een
ontvanger en krijgen wegwerp-oortelefoons. Zowel vooraf als na afloop van de
wandeling worden zender, microfoon van de gids en ontvangers van de bezoekers
gedesinfecteerd door gids.
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deelnemers boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of
zij in de openbare ruimte zich in groepen kunnen begeven, eventueel in overleg met
de huisarts
deelnemers komen met eigen vervoer naar het vertrekpunt van de wandeling en
vermijden waar mogelijk gebruik van het OV
deelnemers worden verzocht om niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de
wandeling naar het vertrekpunt te komen en te wachten op de aangewezen plek
voor het begin van de wandeling
deelnemers worden opgeroepen mededeelnemers er op aan te spreken als zij zich
niet houden aan de anderhalve meter afstand tot andere personen (behalve
personen uit eigen huishouden);
deelnemers nemen zelf eigen eten en drinken mee voor onderweg
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Gidsen mogen de wandeling alleen verzorgen als zij gezond zijn en zowel zij als hun
huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn
De gezondheidscheck bij de gidsen wordt herhaald bij de online bevestiging van hun
dienst, een dag voorafgaand aan de betreffende dienst
Gidsen komen, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar het
vertrekpunt van de wandeling;
Gidsen van 70 jaar en ouder en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren,
eventueel overleg met huisarts hierover
Gidsen met minder luide stem kunnen gebruik maken van een audio-systeem, zodat
zij verstaanbaar zijn voor groepen van 10 personen terwijl de onderlinge afstand van
1,5 m wordt gewaarborgd. De gids draagt een zender en microfoon.
Wandeling wordt kort van te voren door de gids goed verkend, zodat zoveel mogelijk
drukke plekken kunnen worden vermeden; bij onverwachte drukte tijdens de
wandeling, kiest de gids een alternatieve route
Bij de start van de wandeling maakt de gids de (gedrags)regels aan de deelnemers
duidelijk (geen handen schudden, 1,5 m afstand, geen lichamelijk contact) en spreekt
deelnemers aan als dat niet gebeurt
Gids controleert de aanwezigheid van de deelnemers op de aanmeldingslijst

