
 

 

DFDS stuurt aan op verantwoord reisgedrag  
Mondkapjes worden nu ook aangeraden in de openbare ruimtes aan boord. De ferrymaatschappij gaat 

daarmee verder dan de regelgeving van het RIVM. 

 

DFDS heeft een nieuw beleid geïntroduceerd met betrekking tot het dragen van mondkapjes aan 

boord van de ferry’s. Het beleid overtreft de hoogste nationale standaard en wordt 

geïntroduceerd als aanvulling op de al bestaande maatregelen om de reis voor passagiers en 

bemanning zo veilig mogelijk te maken.  

IJMUIDEN, 2 september 2020 – Ferrymaatschappij DFDS introduceert een nieuwe maatregel rondom 

het dragen van mondkapjes aan boord van de ferry’s. Om gezondheid en veiligheid te garanderen 

zullen onder het nieuwe beleid zowel voet- als autopassagiers, vrachtwagenchauffeurs en ook 

bemanning mondkapjes moeten dragen tijdens het inchecken en het in- en ontschepen. 

“We raden ook aan dat passagiers mondkapjes dragen wanneer ze zich aan boord verplaatsen,” zegt 

Kasper Moos, Head of DFDS passenger business. 

Mondkapjes hoeven niet gedragen te worden in de hutten of tijdens een maaltijd in het restaurant, 

waar aan de social distancing maatregelen voldaan wordt.    

“We hebben besloten om op al onze routes de hoogste nationale standaard in te voeren, ook al 

overtreft het de lokale eisen. We zullen natuurlijk doorgaan met onze vele andere maatregelen om 

de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan, waaronder gerichte tests van bemanningsleden, 

verminderde aantallen passagiers, beschikbaarheid van desinfecterende handgels, desinfectie van 

contactpunten en veilige routines in restaurants en bars. Er is ook voldoende ruimte aan boord om 

anderhalve meter afstand te bewaren, en het nieuwe mondkapjesbeleid moet mijns inziens zorgen 

voor een veilige omgeving waarin onze passagiers zich kunnen ontspannen en van hun reis kunnen 

genieten,” voegt Kasper toe. 

Eerder maakte DFDS al een aantal maatregelen bekend aan boord van hun schepen, waaronder een 

gelimiteerd aantal mensen in de winkels aan boord en gespreide in- en uitcheckprocedures.  

Passagiers wordt geadviseerd het laatste reisadvies voor het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en 
Nederland te raadplegen voor advies over zelfisolatie en of zij bij aankomst in de haven van 
bestemming contactinformatie moeten verstrekken. 

Meer informatie over de diensten van DFDS en COVID-19 maatregelen aan boord van de schepen 

van de onderneming is te vinden op (https://www.dfds.com/nl-nl/overtochten-

passagiers/herontdek-vrijheid/veiligheidsmaatregelen) 

-Einde- 

https://www.gov.uk/uk-border-control
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/france/entry-requirements
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays
https://www.dfds.com/nl-nl/overtochten-passagiers/herontdek-vrijheid/veiligheidsmaatregelen
https://www.dfds.com/nl-nl/overtochten-passagiers/herontdek-vrijheid/veiligheidsmaatregelen


 Over DFDS 

DFDS is Noord-Europa’s grootste ferrymaatschappij, met een netwerk van ca. 30 routes en 50 

vracht- en passagiersschepen. DFDS streeft ernaar om de beste faciliteiten en service aan te bieden 

op de route IJmuiden-Newcastle. DFDS is negen maal oprij tot ‘World’s Leading Operator’ en acht 

maal ‘Europe’s Leading Ferry operator’ verkozen.  
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