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DOKUMENT UITP (Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego) 

 

POSTĘPOWANIE Z KORONAWIRUSEM COVID-19 

Wytyczne dla operatorów transportu publicznego 

luty 2020 r. 

 

CEL 

Wytyczne zostały przygotowane w lutym w kontekście epidemii wywołanej przez 

koronawirus (COVID-19). Ich celem jest pomoc operatorom transportu publicznego w 

dostosowaniu planów kontynuowania świadczonych usług do szczególnych wyzwań, jakie 

niosą ze sobą choroby zakaźne. 

 

KONTEKST 

Według WHO nowy koronawirus atakuje układ oddechowy, rozprzestrzeniając się przede 

wszystkim poprzez kontakt z zakażoną osobą drogą kropelkową przez kaszel lub kichanie. 

Kropelki kaszlu lub kataru mogą być wdychane, osiadać na rękach lub innych 

powierzchniach. Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób wirusowi COVID-19 to się udaje, ale z 

pierwszych informacji wiemy, że może on przeżyć poza organizmem człowieka, na 

powierzchni różnych przedmiotów, przez kilka lub nawet kilkanaście godzin.  

Systemy transportu publicznego powinny być uważane za środowisko o wysokim stopniu 

ryzyka ze względu na: 

 dużą liczbę osób znajdującą się w zagęszczonej przestrzeni, przy ograniczonym 

przewietrzaniu; 

 brak kontroli dostępu pomagającej zidentyfikować potencjalnie chore osoby;  

 dużą ilość powierzchni, które są dotykane przez pasażerów (kasowniki, poręcze, 

uchwyty, przyciski w drzwiach itp.). 

Transport publiczny jest usługą niezbędną dla zapewnienia mobilności, także w czasach 

pandemii, między innymi aby pomóc w dojeździe do ośrodków zdrowa i szpitali. Zawieszenie 

świadczenia usług transportu publicznego byłoby radykalnym środkiem podjętym przez 

władze w ramach szerszego planu zarządzania kryzysem. 
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Najważniejszym celem dla operatorów 

transportu publicznego musi być zatem 

zapewnienie ciągłości świadczenia usług. W 

rezultacie operatorzy transportu 

publicznego powinni koncentrować wysiłki 

związane z pandemią na swoich 

pracownikach, próbując zabezpieczyć ich i 

przygotować się do radzenia sobie z 

absencją w pracy. 

 

 

ZALECENIA 

Najważniejszym zaleceniem jest stosowanie się do wytycznych wydawanych przez 

odpowiednie władze oraz dostosowanie podejmowanych środków do poziomu ryzyka. 

 

GOTOWOŚĆ 

Zalecenia dotyczące gotowości nadają się dla wszystkich sieci transportu publicznego, 

niezależnie od poziomu zagrożenia, który w danej chwili występuje. 

Ważne jest uznanie, że planowanie w sytuacji pandemii nie jest projektem samodzielnym i 

aby było efektywne, powinno być zintegrowane z istniejącymi strukturami i procedurami 

zarządzania kryzysem. Zasadnicze jest włączenie poszczególnych wydziałów przedsiębiorstwa 

bezpośrednio w to planowanie, ponieważ one najlepiej znają się na tym, jakie są kluczowe 

dostawy, personel lub funkcje. Zaleca się włączanie związków zawodowych w proces 

planowania oraz podejmowania decyzji już na początkowym etapie; ich realne 

zaangażowanie może pomóc w osiągnięciu zrozumienia oraz wsparcia dla mniej popularnych 

środków. 

 Kluczowe jest zidentyfikowanie niezbędnych funkcji w przedsiębiorstwie oraz 

zapewnienie dla nich oddzielnych obiektów, jeżeli to potrzebne. 

 Zaleca się opracowanie katalogu kwalifikacji załogi, posiadanych licencji, uprawnień 

itp. w celu zidentyfikowania pracowników, którzy będą mogli w razie potrzeby 

zastąpić inne osoby na kluczowych stanowiskach. Ponieważ wiele uprawnień 

zawodowych wygasa samoistnie, jeżeli ich posiadacze nie wykonują danego zawodu, 

lub wymagają zdania ponownie egzaminów, ważne jest także sprawdzenie ich 

ważności lub odnowienie ich, jeżeli będzie taka potrzeba. 

 Przejrzenie zapasów i dostępności potrzebnych narzędzi i środków czystości oraz 

zaplanowanie ich dystrybucji i uzupełnienia. 

fot. Pixaby 
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 Przejrzenie zapasów i łańcuchów dostaw materiałów operacyjnych, takich jak 

benzyna, smary oraz części zapasowe oraz wskazanie alternatywnych dostawców, 

jeśli to możliwe. 

 Informacja dla załogi jest kluczowym elementem planowania komunikacji oraz 

reasekuracji, jeżeli będzie taka potrzeba, ponieważ wybuch epidemii będzie 

kluczowym tematem w mediach i w debacie publicznej. Uważa się, że pożytecznym 

narzędziem jest opracowanie zestawu podstawowych „pytań i odpowiedzi”, które 

powinny zostać umieszczone na stronie internetowej zapewniając podstawową 

informację dla pracowników na temat epidemii, jej wpływu na systemy transportu 

publicznego oraz podejmowane środki.  

 Śledzenie odnoszących się do tego tematu komunikatów wydawanych przez 

odpowiednie władze, aby być poinformowanym o najnowszych zaleceniach 

dotyczących danego państwa lub regionu. 

 

ŚRODKI OCHRONY 

Środki ochrony osobistej są odpowiednie dla wszystkich sieci transportu publicznego 

niezależnie od poziomu ryzyka. Zwiększenie ochrony osobistej oraz środków higieny w celu 

zabezpieczenia zarówno załogi, jak i pasażerów, nawet jeżeli ryzyko jest uważane za 

bardzo niskie, może się okazać korzystnym dla wizerunku operatora. 

Generalnie powinno się 

przypominać załodze o 

wymaganiach co do podstawowych 

zasad higieny osobistej, które 

obejmują regularne mycie rąk, 

kichanie i kasłanie w łokieć oraz 

używane ręczników papierowych. 

Bardzo zalecane jest szerokie 

udostępnianie biuletynów 

informacyjnych, które powinny być 

wykładane w miejscach 

publicznych w przedsiębiorstwach. 

 Pokoje socjalne, sale konferencyjne oraz biura powinny być wyposażone w środki 

dezynfekujące oraz papierowe chusteczki. 

 Debatuje się nad efektem maseczek oddechowych. Operatorzy transportu 

publicznego powinni otrzymać zalecenia lokalne lub/oraz krajowe dotyczące 

używania maseczek oraz ich polecanych typów. Generalnym zaleceniem WHO jest 

fot. Pixaby 
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noszenie maseczek w sytuacjach, kiedy opiekujemy się osobami zainfekowanymi lub 

potencjalne zainfekowanymi. 

 Procedury rutynowego czyszczenia i sprzątania powinny być odpowiednio 

dostosowane do nowych warunków, przy czym należałoby położyć większy nacisk na 

dezynfekcję wspólnie używanych powierzchni oraz miejsc, które są często dotykane, 

jak również na usuwanie odpadków. W tych zakładach, w których między zmianami 

sprzątanie nie jest możliwe, pracownicy powinni zostać wyposażeni w niezbędne 

środki oraz zobowiązani do usuwania odpadów i dezynfekowania powierzchni przed 

przejęciem zmiany przez kolejną osobę, tak aby stało się to dla nich rutynową 

czynnością. 

 Załoga, która musi opiekować się chorymi pasażerami, wycierać płyny ustrojowe lub 

potencjalnie zakażone przedmioty i powierzchnie, powinna zakładać rękawiczki 

jednorazowe. 

 

OGRANICZENIE KONTAKTÓW OSOBISTYCH 

Zaleca się ograniczenie kontaktów, jeżeli poziom ryzyka jest wysoki, na przykład 

potwierdzono wybuch epidemii na danym obszarze lub zapadła decyzja odpowiednich 

władz. 

Choć jest to dość trudne do zrealizowania, powinno się rozważyć następujące opcje w celu 

zmniejszenia ekspozycji załogi transportu publicznego na zagrożenie: 

 Załoga, która obsługuje pasażerów w biurach informacji i obsługi powinna 

zachowywać odpowiedni dystans fizyczny w stosunku do pasażerów. 

 Wsiadanie tylnymi drzwiami może na czas określony zastąpić wsiadanie drzwiami 

przednimi, aby chronić kierowców, którzy nie mają w pojazdach wydzielonych kabin. 

 Kwestionuje się potrzebę sprawdzania biletów w trakcie epidemii. Kontrolerzy byliby 

narażeni na bardzo duże ryzyko zarażenia się, podczas gdy mogliby oni stanowić 

wsparcie dla załogi, pełniąc inne ważne funkcje. 

 Powinno się rozważyć pracę zdalną dla czynności, które mogą być przeprowadzone 

bez fizycznej obecności w zakładzie pracy. Zachęcanie do pracy w domu mogłoby 

przyczynić się do ograniczenia kontaktów osobistych oraz umożliwienia pracy tym 

osobom, którzy muszą opiekować się członkami rodziny w domu, ale sami nie są 

chorzy. 

 Zastąpienie spotkań konferencjami telefonicznymi powinno przyczynić się do 

ograniczenia kontaktów pomiędzy pracownikami, należy również rozważyć czasowe 

zamknięcie stołówek. 
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OGRANICZENIE USŁUG 

Może być wymagane ograniczenie świadczenia usług, jeżeli poziom ryzyka jest wysoki, na 

przykład potwierdzony wybuch epidemii na danym obszarze lub zapadła decyzja 

odpowiednich władz. 

Jeżeli dostępność załogi staje się zbyt mała dla podtrzymania regularności świadczonych 

usług, powinny one zostać ograniczone w całej sieci, ponieważ pandemia obejmie 

najpewniej cały region. Należy zauważyć, że takie ograniczenie usług będzie 

prawdopodobnie korespondowało z ograniczonym popytem na podróże ze względu na 

zamknięcie szkół oraz ogólne zalecenie pozostawania w domu, jeżeli to możliwe. 

 Operatorzy mają dobre doświadczenie z weekendowymi rozkładami jazdy, ponieważ 

pasażerowie przyzwyczaili się do nich, a niezbędne ogłoszenia są już przygotowane, a 

zatem zmiany w usługach spowodują niewielkie zamieszanie. 

 Procedury utrzymaniowe dla sprzętu i taboru powinny być przejrzane w celu 

wskazania potencjału dla przyspieszonych lub opóźnionych kontroli. 

 Operatorzy powinni poszukiwać kontaktu z władzami lokalnymi w celu uzgodnienia 

planów dotyczących kryzysu, jako że pandemia może doprowadzić do ograniczenia 

ich dostępności. 

UWAGI KOŃCOWE 

Transport publiczny jest kręgosłupem gospodarki lokalnej i krajowej oraz niezbędną 

usługą, która powinna być utrzymana tak długo, jak to tylko będzie rozsądne. Na dzień 

dzisiejszy epidemia wirusa COVID-19 nie została jeszcze ogłoszona pandemią, ale przypadki 

potwierdzone w coraz większej liczbie państw pokazują, że sytuacja w każdym regionie 

może się zmienić gwałtownie. Gotowość jest zatem najbardziej pomocnym środkiem na 

tym etapie w większości miejsc.  

Ważne jest śledzenie informacji podawanych przez WHO, pozostawanie w kontakcie z 

krajowymi organizacjami i jednostkami rządowymi ds. zdrowia oraz postępowanie według 

ich wskazówek. 

 

Więcej informacji: 

1. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

2. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-

public  
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