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Informações para passageiros do Esquema de Transporte Comunitário para Requerentes 
de Asilo 

O Coronavirus trouxe muitas mudanças para nossa organização e a maneira como prestamos 
serviços em nossa comunidade. Para ajudar a garantir a segurança de você e de nossa equipe, 
colocamos em prática uma série de medidas destinadas a nos manter o mais seguros possível. 

Para proteger sua segurança, temos: 

1. Conduzimos uma avaliação de risco para nos ajudar a identificar os perigos criados pelo vírus 
COVID-19 e como trabalharemos para gerenciá-los e controlá-los. 

2. Limpei os pontos de contato em nossos veículos com um alto padrão, incluindo maçanetas e 
portas. 

3. Certifique-se de que nossos motoristas não apresentem sintomas, usem equipamento de 
proteção adequado e limpem as mãos regularmente. 

4. Planejamos os assentos em nossos veículos para que os passageiros sempre ocupem primeiro o 
assento traseiro do passageiro. Uma segunda pessoa também deve sentar-se no banco traseiro com 
um máximo de 2 passageiros a qualquer momento (se da mesma casa). 

5. Treinar nossos motoristas nas normas de limpeza e higiene recomendadas. 

6. Disposto a manter nossos veículos bem ventilados. 

7. Comprometemo-nos a não transportar mais passageiros do que o seguro em qualquer viagem. 

Pedimos que você: 

• Considere outras alternativas para acessar os serviços. opções de entrega, antes de fazer uma 
reserva. Observação: a orientação do governo afirma que apenas "viagens essenciais" devem ser 
feitas usando este serviço. Estamos apenas fazendo entregas de alimentos / mercadorias ou levando 
pessoas para consultas médicas. 

• Entenda que precisamos perguntar sobre sua saúde e situação. 

• Não tente viajar se você ou alguém em sua casa apresentar algum sintoma de COVID-19, incluindo 
temperatura acima do normal, nova tosse contínua e / ou perda do paladar / cheiro. 

• Use uma cobertura para o rosto, a menos que seja clinicamente incapaz. 

• Use o desinfetante para as mãos fornecido (ou seu próprio) ao embarcar no veículo. 

• Avise-nos se precisar de ajuda com sua viagem ao fazer a reserva. 
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o Se você precisar de suporte adicional, incluindo entrar/sair do veículo, colocar o cinto de 
segurança ou carregar as compras, ficaremos felizes em transportar outra pessoa de sua casa para 

dar-lhe essa assistência, se eles também não apresentarem sintomas. 

• Mantenha a maior distância possível do motorista. 

Obrigado pela sua cooperação! 


