Kā izmantot sabiedrisko transportu ārkārtas
stāvokļa periodā

Lai arī valstī ieviests ārkārtas stāvoklis un noteikti dažādi ierobežojumi, dzīve
neapstājas. Cilvēkiem jādodas gan uz darbu, gan citās ikdienas gaitās, un
daudzi tāpat kā līdz šim turpinās izmantot sabiedrisko transportu. Aicinot
sargāt gan sevi, gan autobusa vadītāju, atgādināsim, kas jāievēro, lai
pārvietošanās ar autobusiem būtu pēc iespējas drošāka.
Autobusa vadītājs – profesija, kas pakļauta infekcijas riskam
Autobusa vadītājam, kura ikdiena paiet nemitīgā saskarsmē ar pasažieriem, ir
salīdzinoši liela inﬁcēšanās iespēja, tāpēc, rūpējoties par saviem darbiniekiem, no
šodienas, 16.marta, pašvaldības SIA “Ventspils reiss” , savos autobusos ierobežo pirmo
sēdvietu izmantošanu. Tas ir, lielas ietilpības starppilsētu autobusos ( 34 un vairāk
sēdvietas) biļetes tiks tirgotas, sākot ar 7 sēdvietu, bet mazas ietilpības autobusos ( 19
sēdvietas) - ar 4. sēdvietu.
Arī pilsētas sabiedriskajā transportā aicinām pasažierus neaizņemt pirmās trīs
sēdvietas.

Papildus autobusu vadītājiem tiek nodrošināti roku dezinfekcijas līdzekļi, sejas maskas
vai respiratori, kā arī pēc vēlēšanās ir pieejami vienreizlietojamie cimdi. Tāpēc aicinām
pasažierus nebaidīties, ja pie stūres ir redzams autobusa vadītājs sejas maskā vai
respiratorā un cimdiem rokās – tas nav tāpēc, ka šoferis ir slims, bet gan tāpēc, ka viņš
tā jūtas drošāk.
Izmantojiet bezskaidras naudas norēķinus
Lai samazinātu saskarsmi ar iespējamiem infekcijas avotiem, iesakām izmantot
bezskaidras naudas norēķinus, kā arī universālās braucienu skaita biļetes Ventspils
sabiedriskajā transportā. Tomēr lūdzam pasažierus sagatavot arī skaidru naudu un ar
izpratni izturēties situācijās, kad bezskaidras naudas norēķini nav iespējami, jo tos
ietekmē dažādi, no autobusa vadītāja un pārvadātāja, neatkarīgi apstākļi.
Izvērtējiet brauciena nepieciešamību
Sabiedriskais transports ir vieta, kur vienlaikus uzturas daudz cilvēku; dienā pārvadāto
pasažieru skaits vienā autobusā var sniegties simtos un tūkstošos. Lai arī cik rūpīgi
autobusi tiek dezinﬁcēti, sabiedriskajā transportā nav iespējams izvairīties no
saskarsmes ar citiem pasažieriem.
Pašreizējā situācijā svarīgi pēc iespējas mazāk atrasties sabiedrībā, tāpēc pirms
došanās ceļā iesākām vispirms rūpīgi izvērtēt, cik tas ir nepieciešams. Brīvdienu
ceļojumus un ciemošanos pie draugiem labāk atlikt vai izvēlēties alternatīvus saziņas
veidus.
Ievērojiet attālumu un personisko higiēnu
COVID – 19 vīruss izplatās vairākos viedos. Vispirms tas iespējams tieši kontaktējoties
ar inﬁcētu personu. Otrs vīrusa izplatīšanās ceļš ir sīki pilieni, kas rodas inﬁcētajai
personai runājot, šķaudot vai klepojot, bet trešais veids ir netieša kontakta ceļā,
pieskaroties virsmām un priekšmetiem, kas piesārņoti ar elpceļu izdalījumiem.
Tāpēc iesakām neizmantot pārpildītu sabiedrisko transportu, kurā nav iespējams
ievērot 2 metru distanci starp cilvēkiem, īpaši gadījumos, ja persona klepo vai šķauda.
Lai ierobežotu infekcijas izplatību, svarīgi ir regulāri mazgāt rokas vai dezinﬁcēt tās pēc
brauciena sabiedriskajā transportā vai atrašanās publiskajās vietā, kā arī censties
nepieskarties sev, īpaši mutei, acīm, degunam, ar nemazgātām rokām, jo inﬁcēties var
arī pieskaroties virsmām, ar kurām saskarsmēm bijusi inﬁcēta persona. Minēto iemeslu
dēļ Ventspils autoostā šobrīd nav pieejams bērnu stūrītis. Atgādinām, ka pasažieru un
autoostas klientu ērtībām autoostas uzgaidāmajā zālē ir pieejams roku dezinfekcijas
līdzeklis.
Un vēl…

Informējam, ka, rūpējoties par sabiedrības veselību, īpaša vērība tiek pievērsta tam, lai
rūpīgi un regulāri tīrītu visas virsmas, kam ar rokām pieskaras liels skaits pasažieru;
autobusos un autoostā, kā arī citās kapitālsabiedrības telpās regulāri tiek veikta mitrā
uzkopšana ar sadzīvē lietojamiem dezinfekcijas līdzekļiem.

