Informacioni për pasagjerët e Skemës së Transportit në Komunitet të Azilkërkuesve
Coronavirus ka sjellë shumë ndryshime për organizatën tonë dhe mënyrën e ofrimit të shërbimeve në
komunitetin tonë. Për të ndihmuar në garantimin e sigurisë si për ju ashtu edhe për ekipin tonë, ne kemi
vendosur një sërë masash të cilat janë krijuar për të na mbajtur të gjithëve sa më të sigurt të jetë e mundur.
Për të mbrojtur sigurinë tuaj, ne kemi:
1. Kryen një vlerësim të rreziqeve për të na ndihmuar të identifikojmë rreziqet e krijuara nga virusi COVID19 dhe si do të punojmë për t'i menaxhuar dhe kontrolluar këto.
2. Pikat e prekura të pastruara në automjetet tona në një standard të lartë, duke përfshirë dorezat dhe dyert.
3. Sigurohuni që drejtuesit tanë janë pa simptoma, kanë veshur pajisje të përshtatshme mbrojtëse dhe po
pastrojnë duart rregullisht.
4. Planifikimi i uljes në automjetet tona që udhëtarët të zënë gjithmonë së pari sediljen e pasagjerit. Një
person i dytë gjithashtu duhet të ulet në sediljen e pasme me maksimumi 2 pasagjerë në çdo kohë (nëse nga
e njëjta familje).
5. Trajnoni drejtuesit tanë në standardet e rekomanduara të pastrimit dhe higjienës.
6. Të rregulluar për t’i mbajtur automjetet tona të ajrosura mirë.
7. Të ndërmarrë që ne nuk do të mbajmë më shumë pasagjerë se sa është i sigurt në çdo udhëtim.
Ne kërkojmë që ju:
• Merrni parasysh alternativa të tjera për të hyrë në shërbime p.sh. mundësitë e dorëzimit, para se të bëni
një rezervim. Ju lutemi vini re: Udhëzimet qeveritare shprehen se vetëm 'udhëtimet thelbësore' duhet të
bëhen duke përdorur këtë shërbim. Ne jemi duke bërë vetëm dërgesa të ushqimit / mallrave ose duke i çuar
njerëzit në takime mjekësore.
• Kuptoni që duhet të pyesim për shëndetin dhe situatën tuaj.
• Mos u përpiqni të udhëtoni nëse ju ose dikush në shtëpinë tuaj ka ndonjë simptomë të COVID-19, duke
përfshirë një temperaturë më të lartë se normale, kollë të re të vazhdueshme dhe / ose humbje të shijes /
erës.
• Vishni një mbulesë të fytyrës nëse nuk jeni në gjendje mjekësore.
• Përdorni pastruesin e dorës së dhënë (ose tuajin) kur hipni në automjet.
• Na tregoni nëse keni nevojë për ndonjë ndihmë gjatë udhëtimit tuaj kur bëni rezervimin.
o Nëse keni nevojë për mbështetje shtesë, duke përfshirë hipjen / zbritjen nga automjeti, fiksimin e
rripit të sigurimit ose bartjen e pazarit, ne jemi të lumtur të transportojmë dikë tjetër nga shtëpia juaj
për t'ju dhënë këtë ndihmë nëse ato janë gjithashtu pa simptoma.
• Ruani sa më shumë distancë nga shoferi.
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