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DOKUMENT UITP (Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego) 

26 lutego 2020 r. 

 

Postępowanie z epidemiami wirusowymi 

w transporcie publicznym 

Przykłady postępowania w sytuacji zagrożenia koro-

nawirusem COVID-19 

 

SHENZEN BUS – SHENZEN (płd. Chiny) 

 Wszyscy kierowcy autobusów i taksówek muszą obowiązkowo nosić rękawiczki, a na 

twarzy maseczki.  

 Wszystkie pojazdy muszą przechodzić regularne dezynfekcje. 

 Wszystkie osoby wchodzące do naszych budynków i na zajezdnie powinny mieć mie-

rzoną temperaturę ciała. 

 Wszyscy pracownicy powracający z Wuhan są poddawani 7-dniowej kwarantannie. 

 SZ Bus kontynuuje świadczenie niezbędnych usług transportu publicznego obsługując 

główne punkty przesiadkowe. 

 Dla szerokiego obszaru miasta ograniczono ilość świadczonych usług do niezbędnych, 

ponieważ zaleca się mieszkańcom ograniczenie przemieszczania się. 

 Specjalna usługa została uruchomiona dla wycieczkowca wracającego z Wietnamu z 

około 5000 pasażerami na pokładzie, ponieważ część pasażerów i załogi ma wysoką 

temperaturę i symptomy grypy, niektórzy z nich przybyli z Wuhan. Nasza załoga została 

poproszona o noszenie odzieży ochronnej oraz maseczek na twarzy. 

 

SMRT – SINGAPUR 

 Pomiar temperatury jest wykonywany dwa razy dziennie wśród całej załogi, która jest 

również badana pod kątem kaszlu, kataru i duszności. 

 Wszyscy odwiedzający i kontrahenci mają mierzoną i zapisywaną temperaturę we 

wszystkich wejściach do budynków. 

 PPE (maseczki chirurgiczne) są noszone przez pracowników, którzy czują się niezdro-

wo/zaczynają czuć się niezdrowo/przeprowadzają screening temperatury (w rękawicz-

kach). Liderzy muszą wykazać się rozwagą tam gdzie zakładanie masek jest konieczne 

dla personelu mającego styczność z pasażerami. 
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 Imprezy masowe, które nie muszą się odbyć, są odwoływane / przekładane lub orga-

nizowane z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. 

 Plany Kontynuowania Działalności: podzielenie na zespoły, ich ocena i kontrola. 

 Większa częstotliwość sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji budynków i pojazdów. 

 Częste zaangażowanie na wszystkich poziomach przywództwa, włączając w to dystry-

bucję pakietów prozdrowotnych (napoje, owoce, witaminy). 

 Do wdrożenia procedura szkolenia kontaktowego. 

 Udostępnianie środków do dezynfekcji rąk do użytku publicznego. 

 

Przykładowe materiały informacyjne: 
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ATM – MEDIOLAN 

Stosowanie się do zaleceń wydanych przez Ministra Zdrowia: 

 Pomimo epidemii świadczenie usług transportu publicznego będzie na razie kontynuo-

wane.  

 Nieużywanie maseczek na twarz. 

 Unikanie bliskiego kontaktu z osobami cierpiącymi na ostre infekcje oddechowe. 

 Niedotykanie rękami oczu, nosa oraz ust. 

 Zasłanianie ust i nosa w przypadku kaszlu i kichania. 

 Niezażywanie leków przeciwwirusowych lub antybiotyków, jeśli nie zostały przepisane 

przez lekarza. 

 Czyszczenie powierzchni z użyciem środków dezynfekujących na bazie chloru lub alko-

holu. 
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 Używanie maseczek tylko w razie podejrzenia choroby lub przez osoby opiekujące się 

osobami chorymi. 

 Telefon na bezpłatny numer 1500 w przypadku temperatury lub kaszlu po powrocie z 

Chin – w ciągu 14 dni. 

 Zwierzęta domowe nie są roznosicielami nowego koronawirusa.  

 

MVG – MONACHIUM 

Stosowanie się do zaleceń wydanych przez Niemiecką Organizację ds. obrony cywilnej. 

MVG ma od 2009 r. plan postępowania w przypadku pandemii, który na początku 2019 r. 

został poddany rewizji. 

Plan ten koncentruje się głównie na własnej załodze i działaniach. Celem jest zapewnienie 

podstawowych usług transportu publicznego nawet w trakcie pandemii. W takim przypad-

ku należy zastosować następujące środki: 

 Ograniczenie świadczonych usług. 

 Zmniejszenie liczebności załogi w krytycznych infrastrukturach (np. kontrola operacji), 

aby zapewnić posiadanie zawsze „zdrowej rezerwy”. 

 Zalecenia odnośnie zasad higieny dla załogi. 

 Wyposażenie załogi w środki i urządzenia do dezynfekcji. 

 Poinformowanie załogi. 

 

TPG – GENEWA 

Stosowanie się do zaleceń wydanych przez władze. 

 Specjalna informacja wysłana do załogi: 

 Myj ręce regularnie lub dezynfekuj je roztworem wodnym alkoholu. 

 Kichaj i kasłaj w łokieć zamiast w rękę. 

 Korzystaj z ręczników jednorazowych. 

Ogranicz kontakty fizyczne przy powitaniu (uścisk ręki lub pocałunek). 

 

DPP – PRAGA 

Wykorzystanie aktywnego tlenu - ozonu (03) do gruntownego mycia. Możliwość umycia 

około 10-12 tramwajów dziennie. 
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METRO DE SANTIAGO (Chile) 

Nie ma jeszcze stwierdzonej epidemii wirusa. Ale już podjęto pewne proste działania pre-

wencyjne: 

 

1. 3 lutego 2020 r. Metro de Santiago rozpoczęło wewnętrzną kampanię komunikacyjną na 

temat koronawirusa, wskazując jego cechy, znane sposoby zarażania się oraz zaleciło zasto-

sowanie środków prewencyjnych. Ta informacja została rozpowszechniona wśród pracowni-

ków drogą mailową. Została ona również umieszczona w Internecie, w najbardziej uczęsz-

czanych miejscach wywieszono plakaty z informacją. Później kampania objęła wyświetlanie 

informacji na ekranach LCG zlokalizowanych w niektórych miejscach. 

2. Podobne kampanie były przeprowadzane w przeszłości. Ponadto okresowe czyszczenia 

były przeprowadzane z wykorzystaniem substancji dezynfekujących wewnątrz pojazdów 

oraz w ich systemach klimatyzacji w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa. 

 

WIENER LINIEN – WIEDEŃ 

Na ten moment (24/02/2020) przygotowaliśmy ogólną informację na ten temat oraz na te-

mat standardowej procedury operacyjnej dla codziennego funkcjonowania oraz operacji 

dziennych dla naszych pracowników. Staramy się postępować bardzo ostrożnie, aby nie wy-

wołać paniki. Jest to absolutnie kluczowe, nie tylko dla naszej działalności, ale także dla 

miasta. Na ten moment nie korzystamy z maseczek. Ze względu na sytuację w Północnych 

Włoszech uruchomiliśmy już zarządzanie kryzysowe w państwie, ale tylko w odniesieniu do 

oceny i możliwych działań, szczególnie w odniesieniu do transportu przez Tyrol i przez połu-

dniową granicę państwa. 

 

METROPOLITANO DE LISBOA – METRO W LIZBONIE 

 Stosowanie się do zaleceń wydanych przez Portugalskie Władze ds. Zdrowia Publicznego. 

 Zorganizowanie nieformalnej doraźnej grupy (HR, operacje oraz bezpieczeństwo) w 

celu monitorowania sytuacji i zaproponowanie środków. 

 Wywieszenie plakatów z ogólną informacją w miejscach publicznych sieci transporto-

wej oraz we wszystkich budynkach roboczych przedsiębiorstwa. Te plakaty są w języku 

portugalskim, angielskim i chińskim. 

 Zwiększenie świadomości wśród personelu sprzątającego, pracującego na stacjach, 

przy codziennym czyszczeniu wagonów oraz przy konserwacji taboru. 
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 Zapewnienie płynów dezynfekujących, rękawiczek oraz maseczek w celu użytkowania 

ich w przypadku poważnego alertu. 

 

Przykładowe materiały informacyjne: 

 

 

 

 

  


