Higienska priporočila za samopostrežno izposojo kolesa na
avtomatskih postajah v urbanem okolju, v času epidemije
COVID-19
14. 05. 2020

V okviru mestnega sistema samopostrežne izposoje koles poteka izposoja koles za premagovanje krajših razdalj na avtomatskih postajah 24 ur/dan. Postaje za izposojo so opremljene s
terminali, kjer se uporabnik registrira s prek spleta pridobljeno kodo.
V nadaljevanju podajamo higienska priporočila za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom,
pri uporabi samopostrežne avtomatske postaje za izposojo koles (v nadaljevanju postaja).

Skrbniki postaj







Na postajah naj skrbnik terminala namesti razkužilnike.
Poleg razkužilnikov naj skrbnik terminala namesti infografiko z navodili za razkuževanje
rok, dostopna na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_uporaba-razkuzila_trgovine_a3.pdf
Skrbeti je treba, da razkužilnega sredstva v razkužilnikih ne zmanjka.
Vsaj enkrat na dan naj skrbnik avtomatske postaje temeljito očisti in razkuži predvsem tiste
dele kolesa, ki pridejo v stik z uporabnikom, še posebej z rokami uporabnika (ročaji, prestavne ročice, zvonec, ogrodje, sedež,...).
Navodilo za pripravo razkužila je na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priprava-razkuzil.pdf
Namesti naj tudi infografiko, ki opozarja katerih del kolesa se uporabniki najpogosteje dotikajo z rokami in na ta način lahko kontaktno okužijo, dostopno na naslednji povezavi:
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_koles.pdf

Uporabniki







Uporabniki na postajah morajo vzdrževati medosebno razdaljo vsaj 1,5 m. Izjema so
družinski člani.
Uporabnik si mora pred registracijo na terminalu razkužiti roke, ravno tako pa tudi po
končani registraciji, pred prevzemom kolesa.
Priporočljivo je, da uporabnik ima pri sebi robčke za razkuževanje površin in z njimi obriše
tiste dele kolesa, katerih se dotika z rokami ((ročaji, prestavne ročice, zvonec, ogrodje,
sedež,...).
Med uporabo kolesa naj se uporabniki ne dotikajo obraza, ust, nosu in oči preden si jih ne
umijejo ali razkužijo.
Roke si je potrebno razkužiti tudi po vračilu kolesa na naslednji avtomatski postaji.
Uporabniki koles naj upoštevajo vse splošne ukrepe za zaščito pred okužbo z novim
koronavirusom: Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa je
preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok.
Roke, s katerimi smo se dotikali katerihkoli predmetov, so onesnažene, lahko tudi z novim
koronavirusom.
Čim prej si jih umijemo ali razkužimo.
Še posebej se z njimi ne dotikamo obraza, ust, nosu in oči, preden jih ne umijemo ali razkužimo.

