Terwijl de epidemie van het Coronavirus het land in een ongekende crisis slaat,
implementeert Voies Navigables de France in het verlengde van de maatregelen van
de president van de republiek en de regering verschillende maatregelen om de
gevraagde reisbeperkingen te respecteren, om de gezondheid van iedereen te
beschermen en de verspreiding van het virus te helpen beperken.
VNF zal haar inspanningen richten op hydraulisch beheer, een openbare opdracht die
essentieel is voor de veiligheid van mensen en eigendommen, vooral in een
gespannen hydrologische context in het hele Frankrijk. De continuïteit van deze
openbare dienstopdracht moet in de tijd worden gewaarborgd
Op de breete waterwegen:
Met uitzondering van de Rijn, wordt de opening van sloten voor commerciële navigatie
voor het vervoer van goederen voor nu onderhouden, maar op verminderde dagelijkse
schema, die ook van sector tot sector enigszins kan varieren. Deze maatregelen
kunnen afhankelijk van de situatie evolueren.
De betreffende territoriale afdelingen informeren u via het kennisgevingen aan
schippers en via de VNF-website.
Wat de Rijn betreft, blijven de voorzieningen voor nu zoals gewoonlijk open. Deze
maatregel kan echter evolueren afhankelijk van besluiten die met andere Europese
staten zijn genomen, met name na de Raad van Europese ministers van woensdag 18
maart.
Op de kleine waterwegen:
Op aanvrag van de vervoerders an de VNF regiokantoren, naar gelang de VNF
capaciteiten gedurende deze periode, kan het openen van de sluizen voor de
commerciële navigatie voor het goederenvervoer overwogen.
Deze maatregelen kunnen afhankelijk van de situatie evolueren.
Tijdens deze hele crisisperiode wordt de facturering en inning van alle tolgelden
stopgezet. Voor statistische doeleinden moet u echter uw belastingen blijven
declareren op de VELI-applicatie https://www.vnf.fr/veli/Login.html

Voor alle informatie over binnenvaart navigatie en de beschikbaarheid van de sluizen
en binnenvaart, raadpleegt u en abonneert u zich op berichten aan schippers die hier
zijn gepubliceerd https://www.vnf.fr/vnf/services/avisbat/

https://www.vnf.fr/vnf/alertes/mesures-exceptionnelles-mises-en-place-sur-lereseau-vnf/
U kunt per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres: cgn@vnf.fr
Informatie en besprekkingen met de professionle federatien
Er wordt regelmatig contact onderhouden met representatieve nationale
beroepsorganisaties om de voortgang van de genomen maatregelen te bespreken.
Geconfronteerd met infecties zijn er eenvoudige stappen om uw gezondheid en die
van de mensen om u heen te beschermen:
• Was regelmatig uw handen;
• Hoest of niest in je elleboog;
• Begroet zonder handen te schudden of te kussen;
• Gebruik wegwerpdoekjes;
• Draag een masker als je ziek bent;
• Zorg er bovendien voor dat er minimaal één meter ruimte is tussen u en uw
contacten.

Voor alle informatie met betrekking tot het coronavirus kunt u contact opnemen met 0800 130 000
(officieel nummer).

