“Ventspils reiss” saka paldies apzinīgajiem
pasažieriem

Nu jau trešo nedēļu valstī ir atcelta ārkārtas situācija, taču vēl aizvien ir
spēkā vairāki ierobežojumi, kuri iedzīvotājiem jāievēro, lai ierobežotu covid
-19 vīrusa izplatību, tajā skaitā, arī sejas aizsega lietošana sabiedriskajā
transportā. Apkopojot pieredzi, var secināt, ka Ventspilī sabiedriskā
transporta pasažieri ir tiešām apzinīgi, par ko uzņēmums vēlas viņiem
pateikt paldies.
Pārvietošanās sabiedriskajā transportā, brauciena laikā lietojot sejas aizsegu,
sabiedrībā raisījusi daudzas diskusijas par šī ierobežojuma lietderību. Taču
ierobežojums ir spēkā, un tas ir jāievēro. “Ventspils reiss” autobusu vadītāju pieredze
liecina, ka Ventspils pilsētas autobusu pasažieri pret šo ierobežojumu izturas ar
sapratni un lielākoties ievēro bez iebildumiem.
Autobusa vadītājs Jānis Smolenskis, kurš apkalpo gan pilsētas, gan starppilsētas
autobusu maršrutus, stāsta, ka pēdējā laikā pabijis dažādās Latvijas pilsētās, kur ar
profesionālu aci pavērojis, kā sabiedriskā transporta pasažieri ievēro valstī noteiktos
ierobežojumus, un viennozīmīgi varot teikt, ka ventspilnieki ir tiešām apzinīgi pasažieri,

jo sejas aizsegus uzliekot jau laicīgi, gaidot autobusu pieturā, un īpašs atgādinājums
esot nepieciešams reti. Viņš novērojis, ka lielākajās pilsētās, kā Rīgā, Liepājā, Jelgavā,
sabiedriskā transporta vadītājiem esot daudz biežāk pasažieriem jāatgādina, ka sejas
aizsegs sabiedriskajā transportā ir obligāts, un, lai arī pieturās esot novērojama pat
drūzmēšanās, sejas aizsegus lietojot tikai retais.
Ar līdzīgiem novērojumiem dalījušies vēl vairāki autobusi vadītāji, kuri gan piebilst, ka
pasažieri reizēm mēdz būt viltīgi: līdz brīdim, kamēr tiek ieņemta sēdvieta, sejas
aizsegs tiek lietots, bet pēc tam – noņemts. Te vietā atgādinājums, ka ierobežojums
attiecas uz visu brauciena laiku; tomēr tas, kā ierobežojums tiek ievērots, galvenokārt
ir pasažiera atbildība, jo autobusa vadītājs nevar izsekot visam, kas notiek
transportlīdzekļa salonā. Uz jautājumu, vai autobusa vadītājs tomēr kaut kā reaģē, ja
ievēro, ka pasažieris noņēmis sejas aizsegu, autobusu vadītāji lielākoties atbild
apstiprinoši un saka, ka izlīdzas vienkārši - braukšanas noteikumus atgādina skaļi,
izmantojot mikrofonu. Viņu pieredze liecina, ka ar to arī pietiek.
Daži autobusu vadītāji norāda, ka ir bijušas arī nepatīkamas situācijas, kad pasažieris
neizmanto sejas aizsegu un ir rupjš pret autobusa vadītāju. Atgādinām, ka šādos
gadījumos autobusa vadītājam ir tiesības pasažierim braucienu atteikt, taču rūgtums
sirdī pēc šādiem gadījumiem tomēr paliek un noskaņojums sabojāts.
Atgādinām, ka sabiedrisko transportu nedrīkst izmantot pasažieri, kuriem Covid-19
tests ir pozitīvs un cilvēki, kas bijuši kontaktā ar Covid-19 inﬁcētu personu.
Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” izsaka pateicību saviem pasažieriem, kuri, neskatoties
ne uz ko, tomēr palikuši uzticīgi sabiedriskajam transportam un apzinīgi ievēro valstī
noteiktos ierobežojumus.

