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2. Bezoekers en externe chauffeurs op site van VTS 
Advies en richtlijnen voor bezoekers en externe chauffeurs 

 
Veiligheidsmaatregelen Bezoekers op een van de VTS locaties 
Richtlijnen vanuit de overheid / RIVM zijn het minimum. Bezoekers van VTS locaties worden geacht 
de veiligheidsmaatregelen te respecteren. De VTS maatregelen worden overhandigd bij aankomst en 
indien mogelijk meegestuurd met bij een afspraak bevestiging. 

 Geen fysiek contact zoals, hand geven, zoenen of omhelzen. 

 Regelmatig handen wassen met water en zeep of gebruik handontsmetting met 
handalcohol.   

 Vermijd contact met ogen, mond en neus. 

 Hoest en/of nies in de binnenkant van je elle boog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes. 

 Houd afstand van mensen met griep/koortsverschijnselen ( minimaal 1,5 meter). 

 Ben je in de afgelopen periode in een risico gebied geweest en heb je koorts, cancel je 
bezoek aan een van de VTS locaties en plan indien mogelijk een conference call in. Ben je 
reeds op locatie, verlaat direct de VTS locatie  en neem telefonisch contact op met het 
VTS noodnummer: +31 (0)485 729 600. 

 
 
Veiligheidsmaatregelen Externe chauffeurs op een van de VTS locaties 
Richtlijnen vanuit de overheid / RIVM zijn het minimum. Externe chauffeurs op VTS locaties worden 
geacht de veiligheidsmaatregelen te respecteren. De VTS maatregelen worden overhandigd bij 
aankomst: 

 Ben je in de afgelopen periode in een risico gebied geweest en heb je koorts, betreed de 
VTS locatie niet en meldt dit telefonisch aan betrokkenen. Ben je reeds op locatie, verlaat 
direct de VTS locatie  en neem telefonisch contact op met het VTS noodnummer: +31 
(0)485 729 600. 

 Geen fysiek contact zoals, hand geven, zoenen of omhelzen. 

 Regelmatig handen wassen met water en zeep of gebruik handontsmetting met 
handalcohol.   

 Vermijd contact met ogen, mond en neus. 

 Hoest en/of nies in de binnenkant van je elle boog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes. 

 Houd afstand van mensen met griep/koortsverschijnselen ( minimaal 1,5 meter). 

 Wanneer een chauffeur zich heeft aangemeld, dient de chauffeur buiten of in de cabine 
plaats te nemen. De chauffeur wordt geïnformeerd wordt geïnformeerd wanneer de 
trailer is geladen.  

 


