Informații pentru pasagerii sistemului de transport comunitar pentru solicitanții de azil
Coronavirus a adus multe schimbări pentru organizația noastră și modul în care oferim servicii în
comunitatea noastră. Pentru a vă asigura siguranța atât a dvs., cât și a echipei noastre, am pus în
aplicare o serie de măsuri care sunt concepute pentru a ne menține pe toți cât mai siguri posibil.
Pentru a vă proteja siguranța, avem:
1. Am efectuat o evaluare a riscurilor pentru a ne ajuta să identificăm pericolele create de virusul
COVID-19 și cum vom lucra pentru a le gestiona și controla.
2. Punctele de contact curățate în vehiculele noastre la un standard ridicat, inclusiv mânerele și ușile.
3. S-a asigurat că șoferii noștri nu prezintă simptome, poartă echipament de protecție adecvat și își
curăță regulat mâinile.
4. Am planificat scaunele vehiculelor noastre pentru ca pasagerii să ocupe întotdeauna scaunul
pasagerului din spate mai întâi. O a doua persoană ar trebui să stea, de asemenea, pe scaunul din
spate cu maximum 2 pasageri în orice moment (dacă este din aceeași gospodărie).
5. Ne-am instruit șoferii în standardele de curățare și igienă recomandate.
6. Amenajate pentru a menține vehiculele noastre bine aerisite.
7. Ne-am dat seama că nu vom transporta mai mulți pasageri decât este sigur în orice călătorie.
Vă rugăm să:
• Luați în considerare alte alternative la accesul la servicii de ex. opțiuni de livrare, înainte de a face
o rezervare. Vă rugăm să rețineți: îndrumările guvernamentale afirmă că numai „călătoriile
esențiale” ar trebui făcute folosind acest serviciu. Realizăm doar livrări de alimente / bunuri sau
ducem oameni la programări medicale.
• Înțelegeți că trebuie să vă întrebăm despre sănătatea și situația dvs.
• Nu încercați să călătoriți dacă dumneavoastră sau cineva din gospodăria dumneavoastră aveți
simptome de COVID-19, inclusiv o temperatură mai mare decât cea normală, tuse nouă continuă și
/ sau pierderea gustului / mirosului.
• Purtați o acoperire a feței, cu excepția cazului în care nu sunteți medical incapabil.
• Folosiți dispozitivul de dezinfectare pentru mâini furnizat (sau propriul dvs.) la urcarea în vehicul.
• Spuneți-ne dacă aveți nevoie de asistență în călătoria dvs. atunci când rezervați.
o Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, inclusiv urcarea / coborârea din vehicul, fixarea
centurii de siguranță sau transportarea cumpărăturilor, suntem încântați să transportăm pe
altcineva din gospodăria dvs. pentru a vă oferi această asistență dacă acestea nu prezintă nici
simptome.
1

• Mențineți cât mai multă distanță posibil de șofer.
Multumesc pentru cooperare!
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