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Informacje dla pasażerów wspólnotowego systemu transportu osób ubiegających się o azyl 

Koronawirus przyniósł wiele zmian w naszej organizacji i sposobie świadczenia usług w naszej 
społeczności. Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno Tobie, jak i naszemu zespołowi, 
wprowadziliśmy szereg środków, które mają zapewnić nam wszystkim maksymalne bezpieczeństwo. 

Aby chronić Twoje bezpieczeństwo, mamy: 

1. Przeprowadziliśmy ocenę ryzyka, aby pomóc nam zidentyfikować zagrożenia stwarzane przez 
wirusa COVID-19 oraz sposób, w jaki będziemy pracować, aby nimi zarządzać i je kontrolować. 

2. Wyczyszczone punkty dotykowe w naszych pojazdach w wysokim standardzie, w tym klamki i 
drzwi. 

3. Upewniliśmy się, że nasi kierowcy są wolni od objawów, noszą odpowiedni sprzęt ochronny i 
regularnie myją ręce. 

4. Zaplanowaliśmy miejsca w naszych pojazdach, aby pasażerowie zawsze zajmowali najpierw tylne 
siedzenie pasażera. Druga osoba powinna również siedzieć na tylnym siedzeniu z maksymalnie 2 
pasażerami w dowolnym momencie (jeśli pochodzą z tego samego gospodarstwa domowego). 

5. Przeszkoliliśmy naszych kierowców w zakresie zalecanych standardów czystości i higieny. 

6. Rozmieszczone tak, aby nasze pojazdy były dobrze wentylowane. 

7. Zobowiązujemy się, że podczas jednej podróży nie przewieziemy więcej pasażerów niż jest to 
bezpieczne. 

Prosimy o: 

• Rozważ inne alternatywy dostępu do usług, np. opcje dostawy przed dokonaniem rezerwacji. 
Uwaga: wytyczne rządowe stanowią, że przy użyciu tej usługi należy wykonywać tylko „podstawowe 
przejazdy”. Dostarczamy tylko żywność/towary lub zabieramy ludzi na wizyty lekarskie. 

• Zrozum, że musimy zapytać o Twoje zdrowie i sytuację. 

• Nie próbuj podróżować, jeśli Ty lub ktokolwiek z Twojego gospodarstwa domowego ma 
jakiekolwiek objawy COVID-19, w tym wyższą niż zwykle temperaturę, nowy ciągły kaszel i / lub 
utratę smaku / zapachu. 

• Noś zakrycie twarzy, chyba że nie jesteś w stanie tego medycznie. 

• Podczas wsiadania do pojazdu używaj dołączonego (lub własnego) środka do dezynfekcji rąk. 

• Daj nam znać, jeśli potrzebujesz pomocy podczas podróży podczas dokonywania rezerwacji. 

o Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, w tym wsiadania/wysiadania z pojazdu, zapinania 
pasów bezpieczeństwa lub robienia zakupów, z przyjemnością przewieziemy kogoś z gospodarstwa 

domowego, aby udzielił Ci tej pomocy, jeśli również są one wolne od objawów. 
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• Zachowaj jak największą odległość od kierowcy. 

Dziękuję za współpracę! 


