
 
 
 Anders reizen met het openbaar vervoer vanaf 1 juni. 
 

 
Vanaf 1 juni verandert de manier waarop we reizen in het openbaar vervoer. 
De algemene COVID-19 maatregelen die van kracht zijn blijven natuurlijk van kracht. 

• Blijf thuis als er klachten zijn zoals; hoesten en niezen en zeker als er sprake van koorts is. 

• Hoest en nies, als dit onverhoopt toch gebeurt, in de binnenkant van de elleboogplooi. 

• Vermijd grote groepen mensen en blijf op gepaste afstand van elkaar. 

• Geen handen schudden en groet elkaar op gepaste afstand. 

• Was frequent handen en raak zo min mogelijk het gezicht aan. Vermijd contact met dingen die 

veel mensen aanraken. 

• Reis alleen als het echt noodzakelijk is. OV is geen uitje en bedoeld voor diegene waarvoor het 

reizen noodzakelijk is om op het werk te komen. Denk aan de vitale beroepen in de sectoren; 

gezondheidszorg, transport en logistiek, voedselproductie en distributie. 

In het openbaar vervoer zijn aanvullende maatregelen van kracht per 1 juni. 

• Instappen gebeurt voorlopig nog niet bij de chauffeur via de eerste deur. 

• Een geldig vervoerbewijs kan via internet worden gekocht, of er kan gewoon zoals gebruikelijk 

met een ov-chipkaart worden in- en uitgecheckt. 

• Op de halte houdt iedereen 1,5 meter afstand. 

• Als de bus aan komt rijden, wordt het mondkapje opgezet, dus voordat de bus wordt 

binnengegaan MOET iedereen een mondkapje op hebben. 

• In de bus, dragen alle reizigers een mondkapje voor de gehele reis (uitgezonderd kinderen t/m 

12 jaar) 

• De chauffeur is niet bereikbaar voor de reiziger en kan dan ook niet worden gestoord. 

• Binnen in het voertuig, wordt gepast afstand gehouden tot andere passagiers. Een voertuig mag 

beperkt bezet worden en reizigers dienen hier zelf rekening mee te houden. 

• Kies bewust een reismoment. Niet iedereen kan direct vervoerd worden als iedereen op 

hetzelfde tijdstip wil reizen. Houd rekening met elkaar. 

• Overleg met uw werkgever om tot aangepaste werktijden te komen en zo toch gebruik te 

kunnen blijven maken van het aanbod van openbaar vervoer. 

• Houdt rekening met uitstappende en instappende reizigers. Buiten op het perron/de halte wacht 

iedereen tot de uitstappende reizigers de bus hebben verlaten. Pas daarna stapt iedereen in. 

• Na uitstappen, dus op de halte, pas het mondkapje afdoen.  

• Vergeet niet in- en uit te checken bij het in- en uitstappen van de bus. Een geldig vervoerbewijs is 

en blijft verplicht. 

Corona Proof reizen begint bij de reizigers zelf. Neem de regels in acht en wijs ook andere reizigers erop.  
 
Neem afstand tot andere reizigers en neem verantwoording als een bus ‘vol’ is en wacht op een 
volgende. Neem de tijd om te reizen en plan de reis goed vooraf. 
 

Alleen Samen staan we sterk tegen COVOD-19. 
 


