Recomanacions per a l’ús del
transport públic durant la
situació d’emergència per la
COVID-19
• Eviteu utilitzar el transport públic si us trobeu malament o pertanyeu a un grup de risc. En
cap cas, no viatgeu si heu estat diagnosticat amb coronavirus o si teniu algun símptoma
compatible amb la malaltia.
• Si la vostra activitat us ho permet, treballeu i feu gestions a distància. Si us heu de
desplaçar, eviteu les hores punta sempre que sigui possible.
• Preveieu un temps més llarg de l’habitual per a fer els desplaçaments en transport públic.
Us podeu trobar amb limitacions d’accés i controls de seguretat.
• Porteu mascareta mentre utilitzeu el transport públic, tant dins dels vehicles com a les
estacions, parades i passadissos. També són recomanables els guants.
• Procureu mantenir una distància de seguretat amb els altres usuaris del transport públic.
• A les parades d’autobús, feu una cua ordenada deixant l’espai de seguretat entre usuaris.
Feu-la recta, sense ocupar tota la vorera.
• Deixeu espai a l’usuari que us precedeixi quan valideu.
• A les escales mecàniques i a les cintes transportadores, mantingueu una sola fila, sense
avançar els que estiguin davant. No ompliu els ascensors.
• Si esteu a una andana o una parada d’autobús, deixeu un espai ampli davant les portes i
permeteu que els usuaris que surten ho puguin fer amb comoditat. Entreu sense aglomerarvos: el conductor esperarà.
• En els serveis en autobús respecteu la distància de seguretat, no seieu en els seients
confrontats amb altres usuaris si estan ocupats i, en la mesura que sigui possible, seieu en
fileres diferents a les d’altres usuaris. Si s’assoleix l’ocupació màxima, no hi pugeu i espereu
el següent.
• Recordeu que els conductors dels autobusos no venen bitllets i que és convenient que
tinguin la mínima interacció possible amb els usuaris.
• Quan sortiu del transport públic, renteu-vos bé les mans amb aigua i sabó o amb un gel
hidroalcohòlic de seguida que pugueu.

