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Recomandări pentru
protecția șoferilor de
taxi și a pasagerilor
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Separatoarele sub
formă de geamuri/
folii de protecție
Geamurile și foliile de protecție nu oferă șoferilor o protecție sigură
împotriva transmiterii virusului prin aerosoli (părți lichide fine din
aer). Reduc însă, ca protecție împotriva salivei și strănutului, riscul
unei infectări prin picături, care este considerată calea principală de
transmitere a infecției cu coronanvirusuri. De aceea sunt recomandate
în principiu. Totuși, nu vă absolvă de la obligația de a păstra o distanță
cât mai mare față de pasageri.

DE CE SE VA ȚINE CONT ÎN CAZUL MONTĂRII DE
GEAMURI/FOLII DE PROTECȚIE ÎN TAXIURI?
Într-un scurt timp, diferiți furnizori, dar și inventatori au dezvoltat un
număr mare de soluții. Pe lângă produse aparent deja perfectate, există
pe piață și câteva soluții, care au mai degrabă intenții bune, decât să
fie bine făcute. Se va ține cont de următoarele puncte:
•S
 oluția trebuie să fie autorizată;
•D
 acă se folosesc geamuri din material tare, cum este plasticul sau
sticla, acestea trebuie să fie rezistente la lovituri și să nu se așchieze.
Geamurile din sticlă securizată sau material plastic asemănător sticlei
necesită omologare;
•C
 a modalități de fixare se recomandă soluții prin care, în caz de
frânare sau la un impact, să nu se ivească un pericol suplimentar din
cauza unei ancorări deficitare, a unor părți cu muchii ascuțite sau
proeminente etc. Montările care presupun o fixare prin înșurubare în
caroserie se vor realiza de către un specialist;
•S
 eparatoarele se vor monta în așa fel încât să nu influențeze efectul
airbag-urilor.
O alternativă la montarea unui geam rigid este utilizarea unei folii
sau prelate ca separator. Acestea sunt deseori soluții mai bune
pentru etanșarea față de spațiul șoferului decât geamul rigid.
Încă un avantaj: în caz de frânare sau impact, pasagerul nu este
supus unui risc suplimentar.

GHID POST-CRIZĂ COVID-19

DE CE SE VA ȚINE CONT ÎN CAZUL UTILIZĂRII DE
GEAMURI/FOLII DE PROTECȚIE ÎN TAXIURI?
Șoferii vor curăța geamurile sau foliile de cât mai multe ori pe zi.
Se recomandă o curățare temeinică, folosind detergenți casnici și
lavete de unică folosință, care se vor înlătura imediat după curățare.
Desigur, și șoferul se va spăla bine pe mâini cu săpun după curățare.
Ca alternativă, se pot folosi pentru curățare și dezinfectanți chimici –
nefiind însă mai eficienți decât produsele de curățare amintite anterior.

Reguli de
distanțare în taxi
Limitați numărul de pasageri! Locul din dreapta șoferului nu se va
ocupa pe perioada crizei de COVID-19. În unele regiuni, numărul
pasagerilor s-a limitat la o persoană, în taxiurile standard, și la două
persoane, în taxiurile mai mari (cu excepția pasagerilor care locuiesc în
aceeași casă). Pasagerii singuri vor ocupa locul din dreapta spate.
Și în timpul pauzelor, șoferii vor păstra distanța de minimum 1,5 până la
2 metri unii față de ceilalți – cel mai bine ar fi să se renunțe complet la
pauzele în comun.

CE ALTE MĂSURI SE RECOMANDĂ?
• Comunicarea dintre șoferi și pasageri se va limita la strictul necesar;
• Cursa se va achita cu precădere fără numerar;
• Vehiculul se va aerisi ori de câte ori este posibil și se va dezinfecta cât
de des este posibil;
• Ventilatorul pentru climatizare din vehicul nu se va porni pentru
recircularea aerului. Se recomandă chiar și oprirea completă a
ventilatorului pentru climatizare.

ȘOFERII ȘI PASAGERII TREBUIE SĂ POARTE
MĂȘTI PENTRU FAȚĂ?
Deoarece în taxiuri nu se poate respecta distanța minimă de 1,5 metri
între șoferi și pasageri, șoferii și pasagerii trebuie să poarte măști
pentru nas și gură sau cel puțin să-și acopere nasul și gura cu eșarfe
sau fulare. Nu se va limita însă vizibilitatea.
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Măsuri de igienă
în taxi
Pentru a preveni infectările prin contact, vehiculele trebuie curățate
temeinic înainte ca acestea să fie utilizate de către un alt angajat.
Instruiți-vă șoferii să curețe suprafețele temeinic cu detergenți
domestici liposolubili. Ideale sunt lavetele de unică folosință îmbibate
în detergent, care se vor arunca după curățare. În apropierea zonei
de lucru și a pasagerului din interiorul vehiculului, se vor curăța
corespunzător și mânerele de la uși etc.
Ca alternativă la curățarea cu detergenți domestici, se pot utiliza
dezinfectanți chimici. Dezinfectanții nu garantează totuși o utilitate
suplimentară față de agenții de curățare domestici amintiți deja.
Dacă nu se respectă durata de acționare sau concentrația substanței
active necesare, dezinfectanții nu au efect. Dezinfectanții pulverizați
ajung doar pe suprafețele care sunt atinse direct de jet. Prin urmare,
părțile din spate ale mânerelor și manetelor sau ale volanului nu sunt
dezinfectate! Nu se sfătuiește a se utiliza etanol pur și izopropanol ca
dezinfectant. Există pericol de incendiu și explozie. Nu se sfătuiește a se
utiliza nici dezinfectant cu conținut de clor.

Echipament de
protecție
De regulă, spălarea temeinică a mâinilor cu săpun este suficientă. Dacă
nu se poate asigura igiena mâinilor folosind apă și săpun, se vor pune
la dispoziție recipiente mici cu dezinfectant.
Mâinile se țin pe volan, nu pe față – chiar și în timpul opririi la semafor.
Atingerea feței cu mâinile și degetele crește riscul de contaminare și
trebuie în mod conștient evitată. Purtarea măștii este necesară.
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Interacțiunea cu
pasagerii
Măsurile luate funcționează mai bine dacă nu sunt respectate doar
de către șoferi, ci și de către pasageri. Cel mai important este ca
aceste măsuri să fie comunicate corespunzător. De exemplu, măsurile
pot fi descrise pe un afiș pus la vederea pasagerilor – decisiv este
ca pasagerii să înțeleagă faptul că măsurile luate le protejează și lor
sănătatea.

Tradus și adaptat de PLUS după
https://www.bg-verkehr.de/coronavirus/tipps-fuer-unternehmen-und-ihrebeschaeftigten
Acest ghid are scop strict de informare și nu înlocuiește normele sau recomandările autorităților.
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