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Här sprids coronaviruset!

Det är lättare att skydda sig för coronavirus genom att ta bilen än att åka
kollektivt. Risken för att bli smittad ökar desto fler som är ombord på bussen eller tåget. Det värsta för resenärerna är när sittplatserna inte räcker till
utan det är så fullt att många tvingas stå tätt intill andra resenärer. Tyvärr ser
inte branschen trängseln ombord som något problem. Förhoppningsvis kan
coronaviruset få ansvariga att tänka om.
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Stående ombord måste förbjudas!

Undvik farliga resor!
I en bil måste alla sitta fastspända. I en förortsbuss gäller detsamma samtidigt som det är tillåtet att
packa bussen med resenärer som står i mittgången. En ny dimension på denna företeelse har vi idag
när var och en måste skydda sig från att bli smittad av coronaviruset. Att stå trängd på en buss är
inte att skydda sig själv och de andra från att bli smittad. Det finns inga tecken på att trafikbolagen
vill hjälpa oss genom att sätta in fler bussar. Är du orolig - ta bilen!
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Det går för sakta i Sverige!
Branschföreningarna Svensk Kollektivtrafik och Tågoperatörerna skriver till Folkhälsomyndigheten och ber om
riktlinjer för hantering av COVID-19 som är anpassade till kollektivtrafiken. De refererar till riktlinjer som myndigheterna i vissa andra länder givit ut.
Vi frågar oss. Hur mycket vet Folkhälsomyndigheten om kollektivtrafik?
Borde inte branschen på egen hand klara av att ge ut riktlinjer. Varför inte använda det som andra länder tagit
fram med tanke på att det är bråttom. Det finns inte tid till en skriftväxling på papper med traditionell postgång!
Det är bråttom! Vi tar oss därför friheten att nedan publicera de riktlinjer som givits ut i Danmark.

Cykla eller gå om
resan är kort

Res inte
i rusningstid

Ska du resa en kort
sträcka, överväg om
det är möjligt att cykla
eller gå. På så sätt undviker du kontakt under
resan och de ger andra
resenärer som inte har
samma möjlighet.

I rusningstid kan
resenärer i kollektrafiken tvingas stå
mycket tätt med
varandra i buss, tåg
och tunnelbana.
Överväg om du har
möjlighet att resa på
andra tider genom
att flytta ditt avtalade möte eller ankomst till arbetet.

Visa hänsyn till
andra resenärer

Sköt om din
handhygien

Åk inte
kollektivt

Hosta och nys inte i
riktning mot andra
resenärer. Ska du
hosta eller nya nysa,
gör det i armvecket
eller i en näsduk. Var
särskilt uppmärksam
på att inte hosta eller
nysa i närheten av
andra resenärer.

God och grundlig
handhygien är ett
effektivt sätt att förebygga spridning av
smitta. Tänk på det
när du använder beröringspunkter ombord som dörrknappar mm.

Är du sjuk eller tror
du att du har smittats så visa hänsyn
till övriga resenärer
genom att inte åka
kollektivt.

Riktlinjer från SL

Riktlinjer från UL

Kollektivtrafiken går som vanligt och omfattas inte av
regeringens förbud. För att minska risken för smittspridning har Folkhälsomyndigheten slagit fast att du
som har symptom på luftvägsinfektion ska stanna
hemma. Det innebär att du inte ska åka kollektivt om
du har sådana symptom! Är du frisk kan du resa som
du brukar och det är bra att följa Folkhälsomyndighetens råd om hur du kan skydda dig mot att bli sjuk
eller smitta andra. SL följer utvecklingen och de råd
och direktiv som Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten ger. Tillsammans med företagen
som kör trafiken har SL beredskap att vidta de åtgärder som Smittskydd Stockholm och Folkhälsomyndigheten beslutar om.

Kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion och vi
har inte uppmanats att vidta åtgärder utöver det vanliga
eller att man bör undvika att åka kollektivt. Vår allmänna rekommendation är att visa hänsyn i kollektivtrafiken liksom i alla publika miljöer:
• Nys eller hosta i armvecket
•

Tvätta händerna ofta

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta
andra människor
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Res klimatsmart och tryggt

Välj tåget eller bussen framför bilen
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