Sabiedriskajā transportā obligāti jālieto sejas
maskas

Visā pasaulē un arī Latvijā ar Covid-19 saslimušo pacientu skaits strauji
pieaug, tāpēc valdība lēmusi atjaunot drošības pasākumus visu maršrutu
sabiedriskajā transportā, un, sākot ar trešdienu, 7. oktobri, pasažieriem
obligāti jālieto sejas maskas.
Šobrīd Latvijā, pārvietojoties ar sabiedrisko transportu, ir grūti kontrolēt saslimšanas
risku ar Covid-19, nodrošināt savstarpējo distancēšajos un pietiekamu transportu
vēdināšanu, tāpēc tika veikti grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kuros noteikts,
ka, pārvietojoties sabiedriskajā transportā, pasažieriem obligāti jālieto sejas maska.
Atšķirībā no šā gada pavasarī ieviestajiem piesardzības pasākumiem pašlaik par sejas
aizsegu vairs nedrīkst izmantot šalli, lakatu u.c.; pašlaik tiks atļauts lietot tikai sejas
medicīniskās vai higiēniskās maskas, kā arī tiek pieļauta viziera vai sejas vairoga
lietošana.
Šie drošības pasākumi neattiecas uz pasažieriem kuriem ir acīmredzami kustības vai
psihiskās veselības traucējumi (piemēram, persona nevar kustināt vienu no rokām,

persona ar demenci u.tml.), un bērniem līdz 13 gadu vecumam. Jāmin, ka šī vecuma
bērniem vēlams nēsāt līdzi personu apliecinošu dokumentu – ID karti vai skolēni
apliecību, jo gadījumā, ja autobusa vadītājam radušās šaubas par bērna vecumu,
viņam ir tiesības lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu bērna vecuma
noteikšanai.
Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka starppilsētu un novada maršrutos
autobusa vadītājam ir tiesības atteikt iekāpšanu vai lūgt pamest
transportlīdzekli, ja pasažieris būs bez attiecīgā aizsega. Konﬂikta gadījumos
šoferis var saukt policiju. Līdzīgi noteikumi attiecināmi arī pilsētas pasažieru
pārvadājumiem.
Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” drošības pasākumus atjaunoja jau septembra beigās,
kad Kuldīga strauji pieauga ar Covid – 19 inﬁcēto skaits. Šajā maršrutā kursē tikai viens
autobuss, kurā dezinfekcijas pasākumi tiek veikti gan starp reisiem, gan maiņas
beigās. Pašlaik ikvakara dezinfekcija atjaunota arī citu maršrutu autobusos. Tāpat
autobusu vadītāji tiek nodrošināti ar individuālajiem dezinfekcijas līdzekļiem: sejas
maskām, vizieriem, vienreiz lietojamiem gumija cimdiem, roku dezinfekcijas līdzekļiem.
Papildus drošības pasākumi tiek veikti arī Ventspils autoostā: uz laiku novākts bērnu
stūrītis un grāmatu apmaiņas punkts; tiek veikta pastiprināta virsmu mitrā uzkopšana
un dezinfekcija; tāpat kā līdz šim autoostas apmeklētājiem tiek nodrošināta iespēja
izmantot roku dezinfekcijas līdzekli.
Rūpējoties par pasažieriem, Ventspils pilsētas dome piešķīrusi noteiktu skaitu
vairākkārt izmantojamo sejas aizsargmasku, ko bez maksas izdalīt trešdienas rīta
pirmajos reisos pasažieriem, kuri vēl nebūs paspējuši iegādāties personiskos
aizsarglīdzekļus, un tāpat kā pavasarī, arī pašlaik autoostās kasēs pasažieri
nepieciešamības gadījumā bez maksas var saņemt Domes sarūpētās
vienreizlietojamās sejas maskas.
Pašvaldības SIA ‘’Ventspils reiss” aicina būt atbildīgiem un izvērtēt brauciena
nepieciešamību, kā ievērot sociālo distancēšanos, izvēlēties sēdvietas pamīšus, cik
vien tas ir iespējams. Tāpat vēlams izvairīties sēdēt tiešā autobusa vadītāja tuvumā.

