
 

  

 

 

 

Coronamaatregelen Natuurwerkdag 2021 
 

Informatie en tips voor locatieleiders 
 
 

We volgen de coronarichtlijnen van het RIVM. De basisregels zijn: 

Was vaak je handen 

Hoest en nies in de elleboog 

1,5 meter afstand blijft een veilige afstand 

Schud geen handen 

Zorg bij binnenlocaties voor voldoende frisse lucht 

Klachten? Blijf thuis en laat je testen 

 

 

Voor de Natuurwerkdag is geen coronatoegangsbewijs nodig. We vragen geen 

coronatoegangsbewijs, omdat alle werkzaamheden buiten zijn. Uitzondering is een 

horecabedrijf op locatie; daar is een coronatoegangsbewijs wél verplicht.  

 

We zorgen voor voldoende ruimte. Zorg ervoor dat er ruimte op locatie is, zodat deelnemers 

afstand kunnen houden tijdens de werkzaamheden, de koffie en de lunch. Hou zeker afstand 

als er mensen met kwetsbare gezondheid aanwezig zijn. Bijvoorbeeld onder de vaste 

vrijwilligersgroep of de begeleiders op de locatie.  

 

Tips: 

- Bedenk hoeveel personen op jouw locatie en voor deze werkzaamheden passend zijn. 

Kies voor minder deelnemers als je zo voldoende afstand kunt bewaren.  

- Bedenk aan hoeveel personen je instructie kunt geven. Deel op in kleinere groepen als 

dat nodig is voor voldoende afstand.  

- Zijn er kwetsbare deelnemers en wil je 1,5 meter afstand aanhouden? Communiceer 

daar dan duidelijk over: “Op deze locatie houden we 1,5 meter afstand aan”. 

 

 
   



 

 

 

 

 

Hygiëne is belangrijk. Geef gelegenheid om handen te wassen of te desinfecteren. Maak 

gereedschap en materialen schoon voor en na de werkdag. Handschoenen kunnen nieuw in 

verpakking worden uitgedeeld.  

 

Tip: 

- Alternatief voor reiniging van alle materialen en handschoenen is om ze 48 uur voor 

en na gebruik niet aan te raken met blote handen. Het virus kan maximaal 48 uur in 

open lucht overleven.  

 

Deelnemers melden zich aan via de website. Om voldoende afstand te kunnen houden, wil je 

weten hoeveel mensen er op een locatie komen. Deelnemers geven zich vooraf voor een klus 

op via de website. Er wordt een uitzondering gemaakt voor vaste vrijwilligers van een 

werkgroep. Zij kunnen zich via de locatieleider/coördinator vooraf in het systeem aanmelden. 

Vergeet dus niet de vaste vrijwilligers in te voeren.  

 

Heb je klachten? Blijf dan thuis. Een paar dagen voor de Natuurwerkdag sturen we een 

reminder aan de deelnemers: Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis! Dat geldt 

natuurlijk ook voor de begeleiders van de Natuurwerkdag en vaste vrijwilligers. Heb je een 

negatieve PCR-test? Dan kun je gewoon meedoen. 

 

 

Tip: 

- Posters met basisregels zijn beschikbaar via Rijksoverheid Poster: Basisregels voor 

iedereen: Wassen, Afstand, Testen, Lucht | Publicatie | Rijksoverheid.nl 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/11/basisregels-voor-iedereen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/11/basisregels-voor-iedereen

