INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

DESATERO CESTOVÁNÍ
BĚHEM CELOSTÁTNÍ KARANTÉNY

Jihomoravský kraj v souvislosti se snahou maximalizovat
ochranu řidičů i cestujících proti možné nákaze koronavirem
rozhodl o preventivních opatřeních v regionálních i městských
autobusech IDS JMK.
01. Přepravují se výhradně cestující vybavení ochranou úst a nosu. Funkci

ochrany může plnit nejen rouška, ale i šátek, šála nebo jiná alternativa.

02. Zakazuje se nástup i výstup prvními dveřmi autobusů. Využijte druhé

a další dveře.

03. Nevstupujte do vyhrazeného prostoru v okolí řidiče.
04. Řidiči autobusů ani průvodčí nyní jízdenky neprodávají.
05. Pokud je vozidlo vybaveno označovačem jízdenek u druhých či dalších

dveří, je cestující povinen si v nich jízdenku z předprodeje označit.

06. Ruší se režim zastávek na znamení. Na každé obsluhované zastávce

IDS JMK vozidlo zastaví a pokud je to technicky možné, otevřou se
dveře dálkově.

07. K cestování používejte předplatní jízdenky a elektronické jízdenky

z POSEIDONu nebo jiných aplikací, pouze v nutnosti je kupujte na
pokladně.

08. Choďte na veřejnost co nejméně.
09. Pokud se cítíte nachlazení, vždy noste roušku nebo jinou ochranu

úst, nosu a očí a jeďte veřejnou dopravou jen v případě nouze.

10. Prosím buďte ohleduplní - kýchejte nebo kašlete do čistého a

nového kapesníku. Desinﬁkujte si ruce, myjte si je mýdlem a vodou.
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nastupujte pouze

s ochranou úst a nosu

Vstup povolen pouze
s ochranou úst a nosu
rouškou, šátkem, šálou,
apod. Děkujeme.

Entry only with mouth and
nose protective cover, mask, scarf
or other alternative.
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INFO
PROSÍM, NASTUPUJTE
DRUHÝMI DVEŘMI!
Jízdenky se u řidiče
nekupují.
Please, use another door.
Don‘t buy the ticket at the driver.

STOP
PROSÍM, NEVSTUPUJTE
DO TOHOTO PROSTORU!
Řidič jízdenky neprodává.
Jízdenky neoznačujte.
PLEASE, DON‘T ENTER THIS AREA!
Driver doesn‘t sell tickets.
Do not validate your ticket.

