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We vinden het geweldig dat je de KWF-collecte organiseert. Maar we willen wel dat je dat met
een gerust hart doet. Ook als er collectebussen of munten van hand tot hand gaan. De kans op
coronabesmetting via oppervlakken is minimaal. Om het besmettingsrisico nog verder te beperken volg je de stappen in dit telprotocol.

1.

Bussen uitdelen

2.

Voor het uitdelen van de collectematerialen kies je uit

Voor het inzamelen van de bussen laat je de collectanten hun bus

langsbrengen of laten ophalen.

bij jou inleveren. Volle collectebussen ophalen bij de collectanten

Langsbrengen

raden we af.

• Zet het tasje met materialen neer op de grond en bel aan.

• Prik één of meerdere avonden en deel deze in tijdsblokken

Bussen inzamelen

• Zet twee stappen naar achter, zodat je op minimaal 1,5 meter
afstand staat.

op per collectant. Plan de eerste avond op zijn vroegst op 9
september. Dan heeft het geld 3 dagen in quarantaine gezeten.

• De collectant kan de spullen zo gerust pakken.
Laten ophalen

• Geef aan de collectanten door op welk tijdstip zij hun
collectebus kunnen inleveren.

• Prik één of meerdere avonden en deel deze in tijdsblokken op

• Geef hierbij de instructie dat zij alleen komen.
• Houd tijdens het bezoek 1,5 meter afstand.

per collectant.
• Geef aan de collectanten door op welk tijdstip zij hun
materialen kunnen ophalen.

• Laat de collectant de bus neerzetten. Maak het hengsel van de
bus schoon met een vochtig reinigingsdoekje. Je kunt de bus nu

• Geef hierbij de instructie dat zij alleen komen.

gerust pakken.

• Houd tijdens het bezoek 1,5 meter afstand.
• De collectant kan de spullen zo gerust pakken.

Dit telprotocol is afgestemd met het RIVM en voldoet aan de op dit moment geldende richtlijnen.
Kijk vlak voor de collecteweek op kwf.nl/vragen-collecteweek voor de meest recente versie.
Houd je daarnaast altijd aan de basisregels voor iedereen die de overheid heeft opgesteld.
Deze vind je op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/
nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
Heb je nog vragen? Kijk op kwf.nl/vragen-collecteweek of neem contact op met
het Servicepunt (020 570 0590 of vrijwilligers@kwf.nl).

3.

Geld tellen

4.

• Tel alle bussen met ten minste twee mensen. Bij voorkeur doe je

Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheden voor het

dit met één en dezelfde persoon.
• Was je handen voordat je het geld gaat tellen.
• Maak de bussen schoon met vochtige reinigingsdoekjes.
• Leeg de bussen en tel het geld.
• Bewaar het getelde geld in een bus, tas of doos.
• Was na het tellen je handen.

Afstorten
afstorten. Meer informatie hierover volgt in een volgende versie
van dit telprotocol.

