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Zapewnij bezpieczeństwo. 
Taksówki i transport 
publiczny (TNP1)

1. Transport i ulice 
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Zapewnij bezpieczeństwo. Taksówki i transport publiczny
Co znajduje się w tym informatorze? OSTROŻNE PONOWNE 

OTWARCIE (faza III)

- Zalecenia -

Utrzymywanie 
dystansu fizycznego

Wielkość 
zbiorowisk

Zdrowe interakcje
Bezpieczne 

przestrzenie i 
warunki pracy

Elastyczność 
operacyjna 

i monitorowanie

Wymagania dotyczące ostrożnego ponownego otwarcia 
działalności miasta Chicago:

Granice fizycznej 
odległości między 

osobami

Ograniczenia 
zbiorowisk ludzkich

Sprzęt ochronny

Korzystanie ze 
sprzętu ochronnego

Wymagania higieniczne

Zachęcanie do 
utrzymywania higieny w 

kontaktach międzyludzkich 
(np. mycie rąk)

Wejścia

Standardy 
czyszczenia

Wytyczne w 
formie wizualnej

Warunki w miejscu 
pracy

Warunki dostępu do 
przestrzeni przy 
wejściu/wyjściu

Działania mające na 
celu odkażenie 

przestrzeni

Artykuły higieniczne i 
wytyczne zamieszczone 

w przestrzeni

Ocena ruchu pieszego, 
wentylacji itp. 

Elastyczność 
operacyjna

Działania wspierające 
elastyczność operacyjną 

(np. praca na wielu 
zmianach)

Wykonywanie testów 
/ monitorowanie

Zapewnienie dostępu 
do testów i procedur 

monitorowania
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Zapewnij bezpieczeństwo. Taksówki i transport publiczny
Zdrowe interakcje

Staraj się zachować odległość >6 stóp w 
obszarach wspólnych i promuj stosowanie 
barier pomiędzy przednimi i tylnymi 
siedzeniami.
• Należy zachęcać pasażerów do siedzenia na 

tylnym siedzeniu w celu stworzenia fizycznej 
odległości; nie pozwalać pasażerom siedzieć na 
przednim siedzeniu, chyba że jest to wymagane ze 
względu na dostępność kierowcy

• Jeśli to możliwe, umieścić przegrody pomiędzy 
przednim i tylnym siedzeniem, zgodnie z 
zaleceniami wytycznych CDC

- Zalecenia -

• W zewnętrznych i wewnętrznych wspólnych 
przestrzeniach należy nosić maski przykrywające nos i 
usta (z wyjątkiem osób cierpiących na pewne 
schorzenia, które wykluczają używanie takich osłon). 

• Jeśli to możliwe, zachęcanie do dostępności 
chusteczek i środków do higieny rąk dla pasażerów

• Zachęcać do stosowania środka dezynfekującego, 
który jest wstępnie zatwierdzony przez EPA

Przez cały czas należy nosić okrycie twarzy

Ograniczyć jazdy do osób, które wcześniej 
miały ze sobą kontakt

• Zachęcać do przejazdów z osobami, które należą 
do tego samego gospodarstwa domowego lub są 
już w kontakcie towarzyskim

• Ograniczenie liczby taksówek lub pojazdów 
transportu publicznego do nie więcej niż 9 osób, w 
tym kierowcy.

Sprzęt 
ochronny

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

Wielkość 
zbiorowisk

Utrzymywanie 
dystansu 

fizycznego

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rideshare-drivers-for-hire.html
https://www.epa.gov/coronavirus/disinfectant-use-and-coronavirus-covid-19
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Zapewnij bezpieczeństwo. Taksówki i transport publiczny
Zdrowe interakcje

Zachęcanie do higienicznych interakcji 
między ludźmi
• Jeśli to możliwe, myj ręce często wodą z mydłem, 

w przeciwnym wypadku, używaj często środka do 
dezynfekcji rąk.

• Unikaj dotykania oczu, nosa i ust nieumytymi 
dłońmi.

• Nie należy oferować takich przedmiotów jak 
butelki z wodą lub czasopisma, które często są 
udostępniane pasażerom nieodpłatnie.

• Dla pasażerów - przed czyszczeniem i dezynfekcją 
należy unikać kontaktu z powierzchniami często 
dotykanymi przez pasażerów lub innych 
kierowców (np. rama drzwi, okna, kierownica, 
dźwignia zmiany biegów, dźwignia sygnalizacyjna i 
inne części pojazdu).

• Zachęcać szoferów publicznych środków 
transportu do ukończenia szkoleń BHP związanych 
z COVID-19 po powrocie do pracy.

- Zalecenia -

Wymagania 
higieniczne

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)
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Zapewnij bezpieczeństwo. Taksówki i transport publiczny
Bezpieczne przestrzenie i warunki pracy

Samokontrola objawów dla wszystkich osób 
przed wejściem do pojazdu

Jak najczęściej czyścić i dezynfekować 
pojazd, przynajmniej raz dziennie i 
pomiędzy zmianami.
• Na początku i na końcu każdej zmiany należy co 

najmniej oczyścić i zdezynfekować często 
dotykane powierzchnie w pojeździe.

• Należy zwrócić szczególną uwagę na czyszczenie 
pojazdu po wyjściu pasażerów, którzy wydają się 
być chorzy, i/lub po wyjściu/odbiorze pasażerów z 
placówek medycznych

• Zwróć szczególną uwagę na czyszczenie 
powierzchni często dotykanych przez pasażerów 
(np. klamek drzwiowych); przynajmniej czyść je 
przed i po każdej zmianie, ale zalecane co 2 
godziny.

- Zalecenia -

Zachęcać do zamieszczania informacji na 
temat proponowanych procedur 
operacyjnych, chyba że mogą one 
potencjalnie działać jako zanieczyszczenia

• Przed wejściem do pojazdu, pracownicy lub 
publiczni szoferzy sprawdzają, czy nie występują 
objawy COVID-19 (np. kwestionariusz).

• Przed wyjściem z domu wszystkie osoby powinny 
przebadać się pod kątem objawów choroby, a w 
razie ich wykrycia – pozostać w domu.

• Unikać pomocy pasażerom przy wsiadaniu i 
wysiadaniu z samochodu, chyba że jest to 
wymagane ze względu stan zdrowia pasażera.

• Dołączanie oznakowań dotyczących właściwego 
korzystania z osłon na twarz, zachęcanie do 
płatności bezdotykowych itp.

Wejścia

Standardy 
czyszczenia

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

Wytyczne w 
formie 

wizualnej
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Zapewnij bezpieczeństwo. Taksówki i transport publiczny
Bezpieczne przestrzenie i warunki pracy

- Zalecenia -

Promowanie zdrowego przepływu powietrza 
i higienicznych interakcji z pasażerami
• Unikać stosowania opcji powietrza 

recyrkulowanego do wentylacji samochodu 
podczas transportu pasażerów; wykorzystywać 
otwory wentylacyjne samochodu do 
doprowadzania świeżego powietrza z zewnątrz 
i/lub obniżać szyby pojazdu.

• Unikaj wspólnych przejazdów lub zabierania wielu 
pasażerów, którzy w przeciwnym razie nie 
jechaliby razem na tej samej trasie.

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

Miejsce
pracy
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Zapewnij bezpieczeństwo. Taksówki i transport publiczny
Operacje i monitorowanie

Unikaj obsługi gotówki, jeśli to możliwe. 
Zachęca się do bezkontaktowych płatności
• Jeśli to możliwe, należy promować i akceptować 

bezkontaktową płatność za usługi
• Rozważ jednorazowe użycie rękawic 

jednorazowych, jeśli musisz zebrać pieniądze od 
klientów (tj. jedna para rękawic na klienta); nie 
używaj tej samej pary rękawic do wielu interakcji

• Rozważyć użycie sprayu dezynfekującego lub 
środka dezynfekującego przy bezpośrednim 
kontakcie z gotówką.

- Zalecenia -

Należy przestrzegać wytycznych CDPH i 
CDC dotyczących protokołów 
wykonywania testów i monitorowania 

Elastyczność 
operacyjna

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

• Jeśli u pracownika wystąpiły objawy COVID-19, 
przed powrotem do pracy musi on przestrzegać 
wszystkich wytycznych CDC.

• Jeśli test wykryje u pracownika obecność wirusa 
COVID-19, należy wykonać czyszczenie i 
dezynfekcję zgodnie z wytycznymi CDC.

• Każda osoba, która weszła w bliski kontakt ze 
współpracownikiem lub inną osobą, u której 
zdiagnozowano COVID-19, powinna odbyć 
kwarantannę zgodnie z wytycznymi CDC.

• Jeśli w okresie 14 dni w sklepie wystąpiły 2 lub 
więcej przypadków możliwych zachorowań, 
pracodawca zobowiązany jest do zgłoszenia ich 
w CDPH.

• W razie licznych zachorowań wykrytych w miejscu 
pracy należy przestrzegać wytycznych i zaleceń 
ustanowionych przez CDPH.

Wykonywanie 
testów / 

monitorowanie

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
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Zapewnij bezpieczeństwo. Taksówki i transport publiczny
Załącznik

- Zalecenia -

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

Mycie rąk: Dokładne mycie rąk mydłem i wodą przez 
co najmniej 20 sekund lub używanie żelu do 
dezynfekcji rąk, który eliminuje wirusa powodującego 
COVID-19. 

Środki ochrony indywidualnej: Środki ochrony 
indywidualnej (np. maski, gogle, osłony twarzy); 
wymagania różnią się w zależności od branży i 
konkretnych okoliczności

Utrzymywanie dystansu społecznego: Co najmniej 
180-centymetrowy dystans fizyczny między osobami 
lub grupami.

Zbiorowiska: Zaplanowane lub spontaniczne 
wydarzenia, podczas których osoby wchodzą w bliską 
interakcję (<180 cm) z ludźmi spoza domowego kręgu 
i przebywają z nimi przez dłuższy czas

Badania przesiewowe: Procedura odpowiadania na 
pytania przed rozpoczęciem zmiany. W zależności od 
wytycznych Komisarza Zdrowia pytania mogą brzmieć 
następująco:

• Czy w ciągu ostatnich 24 godzin Twoja temperatura 
wynosiła ponad 37,7 stopni Celsjusza i czy zażyłeś/-aś 
leki przeciwgorączkowe, zmniejszające temperaturę 
ponad 37,7 stopni Celsjusza?

• Czy wystąpił u Ciebie kaszel, którego nie można 
powiązać z innym stanem chorobowym?

• Czy wystąpił / pogorszył się u Ciebie ból gardła, 
którego nie można powiązać z innym stanem 
chorobowym?

• Czy wystąpiła u Ciebie zadyszka, której nie można
powiązać z innym stanem chorobowym?

• Czy ostatnio wystąpiła u Ciebie całkowita 
utrata smaku/węchu? 

Kwestionariusz 
badań 

przesiewowych

Słownik
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Zapewnij bezpieczeństwo. Taksówki i transport publiczny
Zasoby dotyczące zdrowia publicznego

Krajowe źródła informacji o dalszych 
wytycznych

Departament Transportu USA - Zasoby dotyczące korona wirusa: 
https://www.transportation.gov/coronavirus

Amerykański transport publiczny - Odpowiedź publicznego transportu 
publicznego na koronawirus lub COVID-19: 
https://www.apta.com/public-transit-response-to-coronavirus/

OSHA - Wytyczne dla pracowników korzystających z usług 
przejazdowych, taksówek i samochodów: 
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4021.pdf

CDC - Poradnik dla pracowników korzystających z usług wspólnych 
przejazdów, taksówek i samochodów:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

- Zalecenia -

OSTROŻNE PONOWNE 
OTWARCIE (faza III)

Wszystkie linki znajdujące się w tym dokumencie zamieszczono w celach 
poglądowych i informacyjnych; nie są one wyrazem propagowania 
przez urząd miasta Chicago jakiegokolwiek produktu, usługi czy opinii 
korporacji, organizacji ani osoby. Urząd miasta Chicago nie ponosi 
odpowiedzialności za adekwatność, legalność lub treść zewnętrznych 
witryn ani dalszych odnośników. Aby uzyskać odpowiedzi na pytania 
związane z treścią tych witryn, należy skontaktować się bezpośrednio z 
jej właścicielem.

Ogólne wytyczne 
dotyczące 

miejsca pracy

Zastrzeżenie

CDC – Działania i inicjatywy wspierające walkę z COVID-19 i plan 
prezydencki zmierzający do ponownego otwarcia Ameryki: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-
Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf

CDC – Wytyczne dla firm i miejsc pracy 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/businesses-employers.html

OSHA Wskazówki, jak przygotować miejsce pracy w czasie pandemii 
COVID-19: https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

Transport

https://www.transportation.gov/coronavirus
https://www.apta.com/public-transit-response-to-coronavirus/
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4021.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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