Tiltak og dokumentasjon av smittevern under COVID -19
Flåm Bilutleie AS følger myndighetens retningslinjer under COVID -19:
Dette betyr at blant annet tiltak, et enda større fokus på hygiene og rengjøring av busser. Overflater
inne i kjøretøyene vil oftere vaskes og desinfiseres.
Hyppige berørte områder av bussene blir desinfisert av personell etter hver tur. Andre overflater i
bussen blir rengjort så ofte som mulig.
I tilfelle bytte av fører, vil førersetet og førerplass rengjøres / desinfiseres.
Flåm Bilutleie AS opererer i samsvar med begrensningene og forskriftene fra Folkehelseinstituttet FHI
for å redusere smittefare. Passasjerkapasiteten per transportenhet og de hygieniske tiltakene er
basert på det nasjonale tiltaksnivået for å redusere smitte:
Handlingsnivå
Grønt nivå

Driftsstatus og kapasitet
Full drift
100% kapasitet
Minibuss: 16 passasjerer
Buss: 56 passasjerer

Gult nivå

Intensifisert rengjøring og
desinfisering og kontaktreduserende
tiltak
75% kapasitet

Rødt nivå

Minibuss: 13 passasjerer
Buss: 42 passasjerer
Utvidet kontaktreduserende tiltak
50% kapasitet
Minibuss: 7 passasjerer
Buss: 28 passasjerer

Tiltak
1. Forbudt å bruke offentlig
transport av syke mennesker.
2. Forbedret hygiene
- - God hånd- og hostehygiene
- - Regelmessig rengjøring
3. Kontaktreduserende tiltak:
- Unngå unødvendig fysisk
kontakt med andre
I tillegg til tiltak på grønt nivå:

1. Spredte sitteplasser for
passasjerer.
2. Unngå sitteplasser / kontakt
ansikt til ansikt
3. 1 m avstand mellom passasjerer
anbefales for lengre reiser (> 1 t)
4. Avstandskontroll i venteområder

I tillegg til grønt og gult nivå:

1. Kontaktreduserende tiltak:
- 1 m avstand mellom hver passasjer
er påbudt

Under gult eller rødt nivå, vil setene som ikke brukes bli sperret / merket.
Hånddesinfeksjon er tilgjengelig og obligatorisk for alle passasjerer på bussen.
Passasjerer vil også kunne finne informasjon / veiledning fra Folkehelseinstituttet FHI
Vi ønsker at passasjerer skal føle seg trygge og vil alltid utføre vår virksomhet i samsvar med
retningslinjene fra norske myndigheter.
Vennlig hilsen,
Ragnar og Bjørghild

