Protocol voor stadswandelingen en fietstochten in Utrecht geldend vanaf 17 juni 2020
Per 1 juni zijn samenkomsten weer toegestaan mits een aantal basisregels in acht wordt genomen.
Dit protocol is een leidraad om weer op een zo veilig mogelijke manier stadswandelingen en
fietstochten te kunnen geven in Utrecht in deze tijden van Corona. De richtlijnen van het RIVM en
de geldende noodverordening vanuit de Veiligheidsregio Utrecht zijn de leidraad voor het opstellen
van dit protocol. Omdat in elke Veiligheidsregio en gemeente andere regels gelden ten aanzien van
het gebruik van de publieke ruimte tijdens de Corona-pandemie is besloten een lokaal protocol op
te stellen voor stadsgidsen in Utrecht. Stadsgidsen en deelnemers aan stadswandelingen en
fietstochten worden vooraf en tijdens de activiteit verplicht zich aan dit protocol te houden.
Algemeen
Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Was vaak uw handen met zeep.
Schud geen handen.
Houd 1,5 meter afstand van anderen.

•
•
•
•
•

Voorafgaand
Als informatie wordt opgevraagd over een stadswandeling of fietstocht informeren we de
contactpersoon over het protocol voor stadswandelingen en fietstochten.
• Voordat een (groeps)boeking aangenomen wordt, moet duidelijk zijn hoe de groep is
samengesteld. Bestaat het uit individuen of gezamenlijke huishoudens. Dit kan telefonisch of
via een formulier worden uitgevraagd.

•

Boeking
•
Stadswandelingen en fietstochten vinden uitsluitend plaats op basis van reservering.
•
Betaling dient contactloos te gebeuren via PIN of bankoverschrijving.
•
Een groep bestaat uit maximaal 6 personen als alle deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar
dienen te houden (dus als er geen sprake is van een gezamenlijke huishouding). Met de
stadsgids erbij zijn dit 7 personen.
•
Een groep bestaat uit maximaal 9 personen als er deelnemers zijn die een gezamenlijke
huishouding voeren. Met de stadsgids erbij zijn dit 10 personen.
•
De organisatie/stadsgids die de wandeling aanbiedt, neemt de uiteindelijke beslissing over de
groepsgrootte.
•
Is de groep groter dan het maximaal gehanteerde aantal dan wordt de groep gesplitst.
•
Deelnemers (bij open inschrijvingen) of de contactpersoon van een groep (bij een
groepsboeking) krijgen dit protocol vooraf schriftelijk toegestuurd. Verwacht wordt dat de
contactpersoon van een groep dit met de deelnemers deelt. Door mee te gaan met de
stadswandelingen of fietstocht stemmen deelnemers in met het protocol.
Aankomst
•
De deelnemers aan een wandeling of fietstocht zijn maximaal 10 minuten van tevoren
aanwezig.
•
De stadsgids verklaart dat hij/zij gezond is als hij/zij een stadswandeling of fietstocht uitvoert.
•
De stadsgids doet een gezondheidscheck bij alle deelnemers. Heeft een deelnemer klachten die
op Corona wijzen, dan gaat deze deelnemer (en de andere leden van een gezamenlijke
huishouding) niet mee op de stadswandeling of fietstocht.
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde)
klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid,
verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of
benauwdheidsklachten?
3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit
in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een
laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
nieuwe coronavirus is vastgesteld?

•

De stadsgids spreekt een disclaimer uit: “Deelname is op eigen risico: de stadsgids en
organisatie aanvaarden geen aansprakelijkheid. De stadsgids wijst deelnemers erop dat ze 1,5
meter afstand van elkaar moeten houden (tenzij ze een gezamenlijke huishouding voeren)

Tijdens de wandeling of fietstocht
•
•
•
•

•

Houdt 1,5 meter van elkaar en van de stadsgids. Wijs deelnemers hier indien nodig op.
Als deelnemers zich herhaaldelijk niet aan de 1,5 meter afstand regel houden, kan de stadsgids
de stadswandeling of fietstocht afbreken.
Het is voor een stadsgids lastig te bepalen wie een gezamenlijke huishouding vormen. Laat
vooraf duidelijk weten aan de stadsgids dat je tot een gezamenlijke huishouding behoort.
Geef elkaar en anderen de ruimte. De stadsgids zoekt rustige plekken in de stad op. Dit
betekent ook dat het niet altijd mogelijk is om uitleg te geven op de plek waar de
bezienswaardigheid zich bevindt. Als dit het geval is, wordt de uitleg vooraf gegeven.
Het kan voorkomen dat het door drukte niet mogelijk is om een specifieke plek in Utrecht in de
stadswandeling op te nemen. De stadsgids bepaalt de route altijd van moment tot moment om
zo drukke plekken te voorkomen.

Annulering groep, gids of deelnemer
•
Het kan voorkomen dat de stadsgids de stadswandeling of fietstocht moet annuleren wegens
klachten die op Corona wijzen. In de algemene voorwaarden van de organisatie waar de
activiteit is geboekt, staat hoe hier mee wordt omgegaan.
•
Het kan ook voorkomen dat een deelnemer of een aantal deelnemers niet aan een
stadswandeling of fietstocht kan deelnemen wegens klachten die op Corona wijzen. In de
algemene voorwaarden van de organisatie waar de activiteit is geboekt, staat hoe hier mee
wordt omgegaan.
Onderstaande organisaties/personen verklaren volgens dit protocol te gaan werken.
Het protocol gaat in op 17 juni 2020.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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