
 
 
Richtlijnen voor vrijwilligers Nardinclant landschapsbeher i.v.m. Coronavirus 
- update 1 oktober 2020 - 

 
Nardinclant landschapsbeheer Werkdagen en corona  
Vrijwilligerswerk in de natuur is sinds 1 juni 2020 mogelijk. Belangrijke voorwaarde 
daarvoor is het houden van anderhalve meter afstand tot anderen. Bij het houden van 
de werkdagen vraagt dit om extra voorzorgsmaatregelen. De volgende maatregelen 
gelden voor alle nu komende werkdagen van Nardinclant landschapsbeheer.  
 
Aanmelding en weten wat de afspraken zijn:  
Werkdagen buiten kunnen doorgaan met de volgende afspraken: 
- Deelnemers melden zich van te voren via het aanmeldingsformulier op de website 
www.nardinclant.nl aan. Bij de aanmelding geven ze ook hun telefoonnummer op. Als 
er contactonderzoek nodig is, zijn alle deelnemers snel te bereiken.  
- Als je toch niet naar de werkdag kunt komen: graag even afmelden  
via de mail: nardinclant@nardinclant.nl  
- De deelnemers krijgen voor de werkdag deze tips en afspraken ook via de mail.  
- Bij de aanvang van de werkdag herhaalt de werkdagcoördinator de afspraken.  
 
 De afspraken:  
- Kom niet naar de werkdag als je verkoudheidsklachten hebt.  
- Kom niet naar de werkdag als één van je huisgenoten koorts of benauwdheidsklachten 
heeft.   
- Hou altijd anderhalve meter afstand.  
- Iedereen kan iemand anders vriendelijk aanspreken als de afstand niet wordt 
gerespecteerd.  
- Als je eigen materialen hebt, neem deze dan mee. 
NB! Neem een eigen beker/soepkom, lepel en brood mee en – als je die hebt – eigen 
werkhandschoenen. Neem voor extra bescherming een mondmasker mee. 
- Er is desinfecteermiddel aanwezig om je handen bij aanvang van de werkdag te 
ontsmetten.  
- Iedereen gebruikt gereedschap zoveel mogelijk alleen zelf, houd je werkhandschoenen 
aan bij het gebruik van gereedschap. Gebruik niet dezelfde materialen of maak deze 
eerst schoon. 
- Gereedschap en machines worden voor en na gebruik gereinigd met 
schoonmaakmiddel. 
- Gedeeld gebruik of onderlinge aanraking van kopjes, glazen, drinkflessen, 
suikerklontjes, koffiemelk e.d. dient te worden voorkomen.  
- Als de afstand niet gerespecteerd wordt, kan de coördinator besluiten om de werkdag 
af te blazen. Dit kan ook gebeuren wanneer deelnemers daar zelf op aandringen. 
- Volg de adviezen van het RIVM, ook zodra die veranderen. 
 
Wij gaan ervanuit dat we met deze maatregelen het maximale doen om van onze kant de 
verspreiding van het virus te minimaliseren. Mocht je deze maatregelen niet opvolgen dan vallen 
deze activiteiten niet onder de verantwoordelijkheid van Nardinclant Landschapsbeheer.  
Heb je vragen omtrent deze maatregelen? 
Neem contact op met Nardinclant landschapsbeheer:  bel 06 28151125 of mail 
nardinclant@nardinclant.nl 

https://www.nardinclant.nl

