
A NiT Hungary ajánlása
A turisztikai célú különjárati autóbuszos személyszállítás rendkívüli 
időket él át. A koronavírus járvány miatt kialakult szokatlan és nehéz 
helyzetben a személyszállító vállalkozások arra törekszenek, hogy 
alkalmazkodjanak a megváltozott körülményekhez és a turisták által 
a jövőben joggal elvárt, fokozottabb higiéniai követelményekhez. 

A magyar különjárati autóbuszos cégek felkészülten állhatnak az 
újraindulás elé, ha a szakmai szervezetük, a Magánvállalkozók 
Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete - NiT Hungary által ajánlott 
vírusmentesítő tisztasági és egészségügyi protokollt alkalmazzák 
a megrendelt szolgáltatások megkezdése előtt. A protokoll 
következetes betartása által olyan járművek indulhatnak útnak, 
melyeken minimalizálható a fertőzésveszély, és a jármű belső 
környezete a szállított utasok biztonságát, egészségük védelmét 
szolgálja.
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Teljes körű mechanikai tisztítás 

• Függönyök vegyszeres fertőtlenítő mosása, alkalmas
  tisztítószerrel
• Légkondicionáló és keringető légcsatornák �zikális,
  megbontásos tisztítása magas nyomású levegővel
• Ablaküvegek külső és belső vegyszeres tisztítása
• Üléskárpitok, oldalkárpitok vegyszeres, vizes tisztítása
• Szőnyeg és padozat magas nyomású vegyszeres tisztítása
• A gyakran megérintett felületek – karfák, kapaszkodók,
  fogantyúk, kalap- és kézicsomag-tárolók vegyszeres tisztítása
• Tetőklíma berendezés mechanikus szűrőjének ajánlott
  csereperiódus szerinti cseréje
• Klíma fertőtlenítő tisztítása a gyártó/szolgáltató által javasolt 
  periódusonként
• Csomagtér magas nyomású vizes tisztítása, vegyszeres
  áttörlése

Vírusmentesítés

• A belső felületek és a belső légtér kezelése új generációs,
  bevizsgált baktérium-, gomba- és vírusölő vegyszerrel,
  áttörléssel (átitatott törlőkendő vagy spray), illetve szóró-
  permettel 

• Az eljárás ismétlése a gyártó vagy szolgáltató által ajánlott
  periódusonként

• A gyakran megérintett felületek – karfák, kapaszkodók,
  fogantyúk, kalap- és kézicsomag-tárolók tisztítása
  bevizsgált baktérium-, gomba- és vírusölő vegyszerrel,
  áttörléssel (átitatott törlőkendő vagy spray) legalább napi 
  3 alkalommal vagy a hosszabb megállások idején

Szabályok a járművön az utasok egészségvédelme érdekében
Ajánlások az autóbusz üzemeltetője és vezetője részére

• Alkalmazzunk olyan ülésrendet a buszon, amely 
  a lehetőségek szerint a legjobban biztosítja az ajánlott 
  1,5 méteres „szociális távolság” megtartását az utasok
  között!
• Az ülésrendről, az utasok fel- és leszállításának rendjéről
  előzetesen egyeztessünk a megrendelővel! 
• A fel- és leszállítás során is törekedjünk a kellő távolság-
  tartásra és az utasok szükséges irányítására, úgy a jármű
  utasterében, mint a jármű külső környezetében!
• Többajtós járművön osszuk meg a fel- és leszállításokat –  
  az utastér elején utazók az első ajtót, a hátul utazók 
  a középső ajtót használják fel- és leszállásra!

• A megrendelővel egyeztetett feltételek mellett
  gondoskodjunk arról, hogy a járműben folyamatosan,
  elegendő mennyiségben álljanak rendelkezésre 
  a szükséges személyi védőeszközök (arcmaszk,
  védőkesztyű) 
• Gondoskodjunk arról, hogy a járműben mindig álljon 
  rendelkezésre kézfertőtlenítő kendő vagy spray!
• Az arcmaszk viselését lehetőség szerint a teljes utazás
  során ajánljuk utasaink részére!
• Az utasok leszállását és visszaszállását követően
  gondoskodjunk a használt védőeszközök szükség
  szerinti cseréjéről! 
• Rendszeresítsünk a járművön elkülönített, zárható
  tárolót a használt védőeszközök számára! Telep-
  helyünkön gondoskodjunk a használt védőeszközök
  veszélyes hulladékként történő utólagos kezeléséről!
• A gépkocsivezető az utazás során viseljen
  arcmaszkot és védőkesztyűt, ezeket a szükséges
  időközönként cserélje!
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A mechanikai tisztítást a járványügyi 
veszélyhelyzet idején legalább 
negyedévente egyszer ajánlott elvégezni!
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