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Spoorgoederenvervoer gaat onverminderd door tijdens  Covid-19  
 
Het spoorgoederenvervoer van en naar de Rotterdamse haven gaat onverminderd door. 

Spoorgoederenvervoer is ook in deze tijden het alternatief voor wegverkeer (en hierdoor een 

minimalisering op het risico voor verspreiding van het virus), zeker omdat het spoor geen vertragingen 

kent aan de grenzen. De afhandeling in de haven verloopt goed, waardoor het spoor een betrouwbaar 

vervoersproduct levert.  
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Maatregelen voor een bezoek aan Rail Service Center Rotterdam. 
 
RSC zet zich volledig in om de gezondheid van ons personeel en de bij ons betrokken personen te 

waarborgen zodat wij de operationele continuïteit van het lossen en laden van eenheden kunnen 

blijven garanderen. Dit zorgt ervoor dat er naast de strikte maatregelen vanuit het RIVM en de  

overheid, RSC ook een aantal maatregelen getroffen heeft. Hieronder treft u de maatregelen voor een 

bezoek aan de terminal aan. Wij verzoeken u dringend om aan deze maatregelen te voldoen wanneer 

u onze terminal bezoekt: 

 

• Het is verboden om de terminal te betreden wanneer u (lichte) klachten heeft: 

o Neusverkoudheid 

o Hoesten 

o Keelpijn  

o Koorts 

• Houdt altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar! 

• Betreed alleen de terminal wanneer dit noodzakelijk is voor het laden of lossen van een 

container of het in- en uitzetten van een trein.  

• Naast het regelmatig wassen van de handen vragen wij u waar mogelijk gebruik te maken van 

de desinfectie die aanwezig is.  

• Alle gebouwen op de terminal zijn gesloten voor bezoekers.  

• Laden en lossen gebeurt zonder directe interactie. Wel verzoeken we de chauffeur tijdens het 

laad- en losproces, zoals gebruikelijk, naast de cabine op te stellen, zodat het laad- en 

losproces volledig veilig kan plaatsvinden.  

• Wanneer er problemen met het laden en lossen zijn dan kunt u contact opnemen met de 

procesleiding: 010 4913645 

• Verlaat de terminal zo spoedig mogelijk na het laden of lossen van uw eenheid.  

 

GATE 

• Bij de balie wordt met gereguleerde toegang gewerkt.  

• U wacht buiten in de RSC rij. Houd hierbij altijd 1,5 meter afstand tot uw voorganger! Als u 

vooraan bent geraakt pakt u een volgnummer. Het nummer op uw ticket verschijnt op het 

scherm, u kunt nu naar de balie. Houd hierbij altijd 1,5 meter afstand tot andere personen!  

• Poortbriefjes zoveel als mogelijk in uw truck invullen alvorens in de rij te gaan staan.  

• De handscan is uitgeschakeld voor uw en onze veiligheid. 

• Tevens vragen wij u alle instructies die u aan de balie ontvangt op te volgen! 

 

TREINEN 

• Machinisten en wagenmeesters kunnen hun documenten afhalen en brengen in de eerste 

groene container vanaf het hoofdgebouw gezien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


