VEILIG COLLECTEREN
DOE JE ZO
Collecte: 8 t/m 13 maart 2021
De Collecte gaat sowieso door! Collecteren kan altijd op een veilige en vertrouwde manier.
Of dat nu huis-aan-huis is, met een online collectebus of via mobiele collecteren. De
huis-aan-huis collecte is afhankelijk van de COVID-19 ontwikkelingen en de regels van de
overheid. Veiligheid van de collectant en de gever staat immers altijd voorop!

Met deze tips volg je de richtlijnen van het RIVM en kun je op
een veilige en verantwoorde manier collecteren.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bij verkoudheids- en/of griepklachten kun je niet collecteren.
Was je handen voor en na het collecteren.
Hoesten en/of niezen in de elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Maak de collectebus regelmatig schoon met een reinigingsdoekje.
Slechts één collectant loopt naar de deur.
Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand tussen jou en de gever.
* zet de collectebus op de grond;
* bel aan;
* doe 2 flinke stappen naar achteren.
De bewoner kan contant geld in de bus doen of de iDEAL QR-code
op de kofferlabel met een mobiele telefoon scannen om te doneren.

7.  V
 oor volwassenen geldt: collecteer zoveel mogelijk alleen.
Kinderen t/m 12 jaar gaan op pad onder begeleiding van een volwassene.
Jongeren van 13 jaar en ouder collecteren maximaal met twee personen.
Richtlijnen afstand houden.
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8. Vermijd straten en (flat)gebouwen met kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen.
9. Houd bij het uitdelen van de collectematerialen rekening met de 1,5 meter afstand tot elkaar.
* Maak een afspraak voor het ophalen of wegbrengen van de materialen met de collectanten.
* Doe alle materialen in een tas, zet deze bij de voordeur en bel aan. Doe een paar stappen
naar achteren. De collectant kan de materialen zelf naar binnen brengen.
* Haalt de collectant het collectemateriaal bij jou thuis op? Dan kan dit op dezelfde manier.
10. Laat de volle collectebussen na inlevering 3 dagen op een veilige plek staan.
Daarna kun je de opbrengst tellen. Contant geld is, mócht het al besmet zijn geweest,
na maximaal drie dagen in een collectebus vrij van eventuele virussen (RIVM).

