VVN Fietslichtacties

Volg het
protocol!

De nieuwe richtlijnen
De coronamaatregelen hebben impact op diverse
activiteiten van Veilig Verkeer Nederland. Zo ook op

Aanvullende informatie
bij specifieke VVN Fietslichtacties:

de VVN Fietslichtacties. Om de verspreiding van het
coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, volgen

VVN Fietslichtcontrole aan de hand van het Actiepakket

we de landelijke adviezen van het RIVM en gelden er

• Bepaal samen met je samenwerkingspartners een goede locatie
met voldoende ruimte.

aanvullende maatregelen.

• Zet de locatie af. Gebruik bijvoorbeeld (drang)hekken, afzetlint
en pylonen.

Voor alle VVN Fietslichtacties geldt:
 erdeel, als je de actie samen uitvoert, voorafgaand de taken
• V
zodat wisselen van materiaal niet nodig is.
• Houd minimaal 1,5 meter afstand (2 armlengtes) tot elkaar.
• Desinfecteer het gebruikte materiaal.
• Breng samenwerkingspartners en je doelgroep zoveel mogelijk,
zonder fysiek contact, op de hoogte van de actie. Spreek de

• Richt de locatie zo in dat fietsers afstand tot elkaar kunnen
houden, maar zeker ook tot jou en andere vrijwilligers.
• Fietslicht niet aan? Laat de fietsers zelf hun verlichting aanzetten,
waarna jij de controle kan doen.
• Deel je gadgets, labels of folders uit? Leg deze dan klaar op een
tafeltje en laat de fietsers zelf het materiaal pakken.

actie telefonisch door of communiceer via mail, beeldbellen,

VVN Waarschuwingsacties samen met de politie

Facebook etc.

• Bepaal samen met de politie een geschikte locatie met de
nodige ruimte.
• Bespreek met de politie de inrichting van de locatie. Waar stoppen
ze de fietsers, waar ga je het gesprek aan en hoe verlaten de
fietsers de locatie? Gebruik bijvoorbeeld pylonen en/of afzetlint.

Los van bovenstaande maatregelen
gelden natuurlijk ook de richtlijnen vanuit
het RIVM, namelijk:

• Zorg voor voldoende ruimte tussen de fietsers onderling.
• Deel je gadgets, lampjes of folders uit? Leg deze klaar op een
tafeltje en laat de fietser zelf het materiaal pakken.

VVN Reparatieacties
• Zorg voor een locatie waar de fietsermaker of jijzelf voldoende
ruimte hebt.
• Maak een logische looproute. Waar komen de fietsers aan, waar
stallen zij hun fiets en waar verlaten zij de locatie.
• Fietsers stallen zelf hun fiets en houden daarna minimaal 1,5
meter afstand tot de fietsenmaker. Creëer indien mogelijk een
“wachtruimte” voor de fietsers.
Blijf thuis bij klachten

Was vaak je handen
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Hoest en nies in de
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Schud geen handen

