Pagal Vokietijos Profesionalaus transporto draudimo asociacijos („BG Verkehr“) parengtą informaciją

Apsauga nuo infekcijos taksi versle
Nėra daug kitų pramonės šakų, kuriose būtų taip sudėtinga laikytis taisyklių, susijusių su minimalaus atstumo
išlaikymu nuo kitų žmonių, kaip taksi versle. Nepaisant to, yra daugybė priemonių, kurių galima imtis siekiant
sumažinti vairuotojų ir keleivių užsikrėtimo riziką. Be visų būtinų higienos priemonių transporto priemonėje,
tinkamų pertvarų įrengimas gali pagerinti sveikatos apsaugą koronaviruso krizės metu.

Kiek įmanoma mažiau asmeninių kontaktų
• Apribokite keleivių skaičių. Koronaviruso krizės metu keleivių vietos yra ribotos. Kai kur valdžios institucijos
rekomenduoja apriboti keleivių vežimą vienu asmeniu standartiniuose taksi ir dviem asmenims plačių kėbulų
taksi. Kitur institucijos tai palieka spręsti vairuotojui. Pavieniai keleiviai, jei įmanoma, turėtų sėdėti gale
dešinėje.
• Organizuokite pamainų pakeitimus taip, kad vairuotojai neturėtų tiesioginio kontakto vienas su kitu. Tai
užkerta kelią infekcijos plitimui tarp darbuotojų.
• Vairuotojo ir keleivio bendravimas turėtų apsiriboti būtiniausiais dalykais. Kalbant iš burnos ištyška maži
lašeliai, kurie gali būti viruso nešiotojai. Koronaviruso pandemijos metu tylėti yra sveika.
• Skatinkite apmokėjimą be grynųjų pinigų. Kortelės skaitytuvas turi būti reguliariai dezinfekuojamas.
• Norėdami išvengti nesusipratimų: praneškite apie savo apsaugos priemones transporto priemonėje esančiu
pranešimu ar informaciniu lapeliu.

Padėkite vairuotojams apsisaugoti nuo infekcijų
• Vairuotojai turėtų reguliariai plauti rankas. Todėl patartina suteikti jiems rankų dezinfekavimo priemonę
(bent iš dalies antivirusinę) arba vandens bakelį, muilą rankoms ir vienkartinius rankšluosčius.
• Kadangi taksi vairuotojai ir keleiviai paprastai negali išlaikyti minimalaus atstumo, kelionės metu jie turėtų
dėvėti veido kaukes arba bent jau burną ir nosį uždengti šalikais ar audiniais.

Pertvarų įrengimas ir naudojimas
Per trumpą laiką įvairių pramonės šakų tiekėjai, taip pat išradėjai, sukūrė pertvaras ir plėveles, atskiriančius
užpakalinę sėdynių eilę nuo vairuotojo darbo zonos. Tai rekomenduojama. Nors pertvaros ne visiškai užkerta
kelią viruso perdavimui oro lašeliniu būdu (ore yra labai smulkių skystų dalelių), tačiau jie sumažina infekcijos
riziką, apsaugodami nuo seilių tiškimo ir čiaudulio.
Šiuo metu nėra vieningos nuomonės, tačiau tampa akivaizdu, kad fiksuotos pertvaros laikomos svarbiu
transporto priemonės pakeitimu. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai:
• Su teikėju reikia išsiaiškinti, ar yra bendras leidimas jas eksploatuoti.
• Medžiaga visada turi būti atspari smūgiams ir skaldymui. Turi būti patikrinta, ar pertvara neturi įtakos oro
pagalvių išsiskleidimui.
Alternatyva standžios plokštės montavimui yra kaip pertvarą naudoti plėvelę arba tentą. Dažnai tokiu būdu
galima pasiekti geresnį sandarinimą. Be to, stabdant ar susidūrus keleiviui nekyla jokių papildomų pavojų.

Transporto priemonių kontaktinių paviršių valymas
Transporto priemonės, kurias naudoja keli vairuotojai, turi būti valomos taip:

• Įsitikinkite, kad darbiniai elementai, rankenos, pertvaros (jei taikoma) ir kiti paviršiai yra kruopščiai nuvalyti
riebalus tirpinančiais buitiniais valikliais. Šiam tikslui idealiai tinka vienkartinės šluostės, pamirkytos skalbimo
priemonėje ar muiliname vandenyje, panaudotas šluostes reikia iš karto išmesti. Kaip alternatyva gali būti
naudojamos cheminės dezinfekavimo priemonės (bent iš dalies antivirusinės), tačiau jos neprideda jokios
papildomos naudos.
• Pertvaros ir pertvarų plėvelės turi būti kruopščiai nuvalytos po kiekvieno pervežimo, kaip aprašyta
aukščiau.
• Atsiradus bet kokiai galimybei kruopščiai vėdinkite transporto priemonę ir nenaudokite oro kondicionavimo
sistemos recirkuliacijos režimu.

Darbuotojų ligos atveju
Jei darbuotojams pasireiškia viruso simptomai, jūs privalote, susitarę telefonu, kreiptis į gydytoją ir (arba)
pranešti atitinkamai sveikatos priežiūros įstaigai. Svarbu: jokiomis aplinkybėmis nesėskite už vairo sirgdami.

