
CORONAPROOF
BOODSCHAPPEN DOEN

Er zijn veel mensen die graag een boodschapje willen doen voor een
ander. We willen allemaal gezond blijven maar ook voor elkaar klaar
staan. Wij zetten de richtlijnen op een rij zodat je veilig op stap kunt!

1. EERST EVEN BELLEN
Maak telefonisch afspraken over de dag en tijd waarop de

boodschappen worden gedaan. Neem bij voorkeur ook het

boodschappenlijstje door. Zo ontstaan er geen misverstanden.

2. FINANCIËN
Maak telefonisch afspraken over de financiën. Wij adviseren

dat de hulpvrager geld in een envelop doet. Dit bedrag moet

hoger zijn dan de verwachte kosten. Het wisselgeld en de

kassabon worden dan weer in de envelop gedaan en terug

gegeven aan de hulpvrager. In overleg kan worden

afgesproken om anders te betalen, bijvoorbeeld met Tikkie.

3. GEEN PINPAS
Neem nooit een betaalpasje of creditcard van de hulpvrager

aan. Pin ook niet voor hem of haar. Dit is voor ieders eigen

veiligheid.

5. HOUD AFSTAND
Voordat je boodschappen gaat doen, haal je bij de hulpvrager

de envelop op met geld en boodschappenlijstje.

Zorg hierbij voor gepaste afstand (minimaal 1,5 meter).

6. CONTROLEREN
Controleer of alles in de envelop zit en of het bedrag klopt

wat jullie samen hebben afgesproken.

9. NIET LEKKER = THUISBLIJVEN
Als jij je op de afgesproken dag niet lekker voelt, bel dan

Vrijwilligerscentrale Huizen. We gaan dan snel op zoek naar

iemand anders. Loop geen risico en blijf lekker thuis.

4. ALLEEN NAAR 1 WINKEL
Helaas is het momenteel niet mogelijk om samen met de

hulpvrager naar de winkel te gaan. We adviseren ook om alle

boodschappen in 1 winkel te doen.

7. BEZORGING AAN DE VOORDEUR
Je kunt de boodschappen bij de voordeur afleveren. Indien dit

door omstandigheden echt niet mogelijk is, kun je het binnen

afleveren. Let hierbij wel op 1,5 meter afstand.

8. DUBBEL CHECK
Vraag de hulpvrager of hij/zij de envelop met bon en

wisselgeld wil controleren. Als er iets niet klopt, meld dit dan

meteen aan elkaar.

Helpen maakt happy! Wil je nog eens helpen? Misschien

nog eens een boodschapje doen? Of in contact blijven

met je hulpvrager? Laat het ons weten. 
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