Protocol voor stadswandelingen en fietstochten in Utrecht.
Dit protocol is opgesteld om op een zo veilig mogelijke manier stadswandelingen en
fietstochten te kunnen uitvoeren in Utrecht in deze tijden van Corona. De richtlijnen van het RIVM en
de geldende noodverordening vanuit de Veiligheidsregio Utrecht zijn de basis van dit protocol.
Algemeen
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elle boog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Was vaak uw handen met zeep.
• Schud geen handen.
• Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen of mensen die niet tot jouw huishouden behoren.
Plaatsen van de reservering
• Stadswandelingen en fietstochten vinden uitsluitend plaats op basis van reservering.
• Betalingen dienen contactloos te worden voldaan.
• De contactpersoon wordt geïnformeerd over het protocol.
• De contactpersoon moet aangeven uit hoeveel huishoudens de groep is samengesteld.
Stadswandeling of fietstocht
• Het maximum aantal deelnemers is 15 personen per stadsgids.
• Er zijn organisaties die een lager maximum hanteren. De organisatie licht zelf toe wat zijn
maximum is bij het plaatsen van de reservering .
• Het maximum aantal personen wordt verlaagd onder de volgende omstandigheden:
o De drukte op bepaalde tijdstippen op een dag of een dag in de week.
o Het niet haalbaar is de 1,5 meter tussen personen en huishoudens te waarborgen.
• De groep wordt verdeeld wanneer het aantal deelnemers het maximum overschrijdt.
• De contactpersoon is verantwoordelijk om het protocol te delen met de andere deelnemers.
• Geef elkaar en anderen de ruimte. Het is niet altijd mogelijk is om uitleg te geven op de
plek waar de bezienswaardigheid zich bevindt.
• De stadsgids bepaalt de route om zo drukke plekken te vermijden.
Aanvang
• Door deel te nemen aan de stadswandelingen/fietstocht stemt men in met het protocol.
• De deelnemers zijn niet eerder dan 10 minuten van tevoren aanwezig.
• Volg ten alle tijden de instructies van de stadsgids op.
• De stadsgids verklaart dat hij/zij gezond is als hij/zij een stadswandeling of fietstocht uitvoert.
• De stadsgids stelt een aantal vragen om de gezondheid van de deelnemers vast te stellen om
te bepalen of de fietstocht door kan gaan op basis van de maatregelen van het RIVM en het
protocol.
• De stadsgids geeft gedurende de wandeling/tocht instructies om het protocol te handhaven.
• Deelnemers geven bij aanvang aan wie tot één huishouden behoort.
• De stadsgids spreekt een disclaimer uit: “Deelname is op eigen risico: de stadsgids en
de uitvoerende organisatie aanvaarden geen aansprakelijkheid. De stadsgids wijst deelnemers
erop dat ze 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden of van de mensen die niet tot jouw
huishouden behoren.
Annulering groep, gids of deelnemer
• Wanneer de gids COVID 19-gerelateerde klachten heeft dan zal de organisatie voorafgaand
contact opnemen met de contactpersoon om een oplossing te bespreken. De algemene
voorwaarden van de organisatie waar de activiteit is geboekt zijn leidend.
• Wanneer een deelnemer COVID-19 gerelateerde klachten heeft, dient er contact opgenomen
te worden met de betreffende organisatie. De algemene voorwaarden van de organisatie waar
de activiteit is geboekt zijn leidend.
Dit protocol is geldig vanaf 4 augustus 2020.
Dit protocol is ondertekend door de volgende organisaties en zelfstandige gidsen:
Willemijn Bánki – Stadswandelingen Utrecht
Wendy de Keijzer - Wendy’s Wandelingen,
Henk Oldenziel - 030Gids
Bart van Mierlo
Raphaël Rijntjes
Edwin van den Berg

Utrecht Marketing,
Utrecht Free Tours,
Free Walking Tour Utrecht,
Norman Vervat – Stadsgids.org
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