Kā pasargāt sevi un citus no inﬁcēšanās ar
COVID – 19, izmantojot sabiedrisko transportu

Laikā, kad pasaulē strauji izplatās vīruss COVID – 19, pašvaldības SIA
“Ventspils reiss”, rūpējoties gan par savu darbinieku, gan pasažieru
veselību, organizē virkni preventīvo pasākumu, lai iespēju robežās mazinātu
inﬁcēšanās iespējas sabiedriskajā transportā.
Sabiedriskais transports ir vieta, kurā izvairīties no saskarsmes ar citiem cilvēkiem ir
gandrīz vai neiespējami, tāpēc svarīgi būt gan informētiem, gan veikt citus
priekšdarbus, lai pēc iespējas samazinātu inﬁcēšanās iespējas sabiedriskajā transportā.
Pasažieriem būtiski zināt un ievērot, ka
• nav vēlams izmantot sabiedrisko transportu, ja parādījušās slimības pazīmes;
• pēc brauciena sabiedriskajā transportā rūpīgi jāmazgā vai jādezinﬁcē rokas ar spirtu saturošu
roku dezinfekcijas līdzekli;
• klepojot vai šķaudot jāaizsedz mute ar vienreizlietojamo salveti vai kabatas lakatiņu vai arī
jāklepo vai jāšķauda elkoņa locītavas virsmā, nevis plaukstā;
• nepieskarties mutei, acīm vai degunam, kamēr nav nomazgātas rokas;
• pēc iespējas neizmantot pārpildītu sabiedrisko transportlīdzekli un censties ievērot vismaz 2 m
distanci no pasažieriem, kas klepo vai šķauda.

Papildus piesardzības pasākumi tiek veikti, arī sagatavojot autobusus reisiem. Iegādāti
speciālie dezinfekcijas līdzekļi autobusu tīrīšanai, īpašu uzmanību pievēršot mitrajai
tīrīšanai un to virsmu tīrīšanai, kam ar rokām pieskaras liels skaits pasažieru skaits.
Līdzīgi piesardzības pasākumi tiek veikti arī Ventspils autoostā: vairākas reizes dienā
tiek veikta telpu mitrā uzkopšana, dezinﬁcēti durvju rokturi, kases lete un citas
virsmas, savukārt pēc autoostas slēgšanas paredzēta visu telpu dezinfekcija.
Rūpējoties par saviem darbiniekiem, iegādāti un izdalīti personiskajai lietošanai roku
dezinfekcijas līdzekļi un, ja darbinieks tā jūtas drošāk, iespējams saņemt arī respiratoru
un vienreizlietojamos cimdus. Ikrīta medicīniskajās pārbaudēs autobusa vadītājiem tiek
mērīta ķermeņa temperatūra.
Viens no svarīgākajiem aspektiem ir pietiekama informācija, tāpēc “Ventspils reiss”,
savu iespēju robežās jau sākot no pagājušās nedēļas izplata informāciju par proﬁlakses
pasākumiem gan darbiniekiem, gan pasažieriem, uzņēmumā redzamās vietās
izvietojot informāciju par piesardzības pasākumiem. Šāda veida informācija izplatīta arī
kapitālsabiedrības sociālo tīklu proﬁlos un pakāpeniski tiek izvietota arī autobusos.
Visa izplatītā informācija sagatavota, pamatojoties uz Slimību proﬁlakses un kontroles
centra rekomendācijām.

