HALLENS ”SÄKER-RESA-POLICY”
ÅTGÄRDER PÅ VÅRA BUSSAR
Vår ambition är som vanligt att alltid välkomna dig som gäst till en
komfortabel, bekväm och ren buss. I och med den rådande situationen
har vi infört följande åtgärder nedan i våra bussar.
l

Vi städar våra bussar varje dag men i nuläget har vi även infört
extra städrutiner. Hårda ytor såsom bord och handtag torkas av med
ytdesinfektion dagligen. Allt för att du som gäst ska känna dig trygg!

l

Alla bussar är försedda med ytdesinfektion så att ytor kan torkas av vid behov.

l

Vi har reserverat varannan sätesrad i bussen, det medför att i våra bussar
för 53 personer kommer endast 26 personer att åka.

l

På toaletten samt vid ingångarna till bussen finns det handsprit för dig som gäst.

l

Våra bussar är utrustade med modern klimatanläggning vilket sörjer
för god luftgenomströmning i kupén.

l

Vi tillhandahåller ett munskydd vid avresa (inget krav på det i bussen) i övrigt
är det upp till resenären att införskaffa fler om man önskar (krav i vissa länder).

ÅTGÄRDER FÖR ATT SKYDDA
VÅRA MEDARBETARE
Eftersom vi är rädda om våra
förare har vi infört några nya
säkerhetsåtgärder med tanke
på den rådande situationen.
Alla medarbetare ombeds följa
de allmänna rekommendationerna
av FHM. Vi uppmanar våra förare
att inte jobba om de känner minsta
symtom.

Undvik att bli smittad
och att smitta andra
Håll avstånd
Var noga med att undvika trängsel och hålla avstånd till andra
på platser där många samlas, till exempel i butiker, köpcentrum,
restauranger, uteserveringar och på badplatser.

l

Handsprit och handskar
finns vid varje förarplats.
l

Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer och kan spridas vidare.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst
20 sekunder. Handsprit är ett alternativ när du inte har
möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

Smittämnen
finns överallt
i vår omgivning.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du små droppar med smittämnen från att
spridas runt dig eller fastna på dina händer. Släng alltid
pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

God handhygien
är ett enkelt sätt
att skydda dig
själv och andra.

Undvik att röra ögon,
näsa och mun

Den vanligaste
smittspridningen
sker via
våra händer.

Det kan vara svårt att låta bli, så tvätta händerna ofta
med tvål och vatten för att få bort smittämnen.

Stanna hemma när du är sjuk. Då undviker du att smitta andra.
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