
Dopravný  podnik  mesta  Prešov, a. s.   pravidelne  udržiava  čistotu
a zabezpečuje dezinfekciu v celom svojom vozovom parku. Počas
najbližších dní však bude preventívne prebiehať aj dodatočná
dezinfekcia interiéru autobusov a trolejbusov pomocou tlakových
parných čističov a dezinfekčných postrekov. Dopravný podnik
mesta Prešov, a.s. zároveň informuje cestujúcich  o preventívnych
opatreniach a odporúčaniach Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva na zníženie rizika infekcie.

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.



Keď kašlete a kýchate, zakrývajte si nos 
a ústa vreckovkou alebo ohnutým lakťom
(použitú vreckovku zahoďte do koša)

Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu
s ľuďmi, ktorí majú príznaky
nádchy alebo chrípky

Umývajte si ruky mydlom a vodou
alebo prostriedkom na báze alkoholu

AKO ZNÍŽIŤ RIZIKO INFEKCIE KORONAVÍRUSOM ?



Ďalšie opatrenia v MHD  
na zníženie rizika infekcie koronavírusom 

 

Od 11. marca 2020 

Tieto opatrenia zavádzame na ochranu cestujúcich a zamestnancov DPMP, a. s. 
Cestujúcim ďakujeme za pochopenie.           DPMP, a. s. 

Ruší sa používanie dopytových tlačidiel  
na otváranie dverí cestujúcimi. 

 

Všetky zastávky sú obsluhované ako stále. 
 

Vodiči MHD sú povinní zastaviť na každej zastávke na trase linky     
(aj bez znamenia od cestujúceho) a otvoriť dvere. 

 



Ďalšie opatrenia v MHD  
na zníženie rizika infekcie koronavírusom 

 

Od 11. marca 2020 

Tieto opatrenia zavádzame na ochranu cestujúcich a zamestnancov DPMP, a. s. 
Cestujúcim ďakujeme za pochopenie.           DPMP, a. s. 

 
 

Ruší sa doplnkový predaj cestovných lístkov u vodičov MHD. 
 

Cestujúcim odporúčame zabezpečiť si jednorazové cestovné lístky 
pred nástupom do vozidla alebo využiť SMS lístok na č. 1144 
(prázdna SMS - I. tarifné pásmo, SMS s textom „2“ - celosieťový CL). 



Ďalšie opatrenia v MHD  
na zníženie rizika infekcie koronavírusom 

 

Tieto opatrenia zavádzame na ochranu cestujúcich a zamestnancov DPMP, a. s. 
Cestujúcim ďakujeme za pochopenie.           DPMP, a. s. 

Od 13. marca 2020 
Obmedzuje sa nástup a výstup prednými dverami.   

Vyhradenie priestoru predných dverí bude označené. 

Vodiči MHD sú upozornení: 
• na zvýšenú trpezlivosť pri obsluhe zastávok a spolupatričnosť s našimi 

zákazníkmi; 
• na poskytnutie asistencie nevidiacim cestujúcim a cestujúcim s asistenčnými 

psami, ktoré sú trénované na nástup cez predné dvere. Týmto cestujúcim je 
nástup a výstup cez predné dvere naďalej umožnený. 



Ďalšie opatrenia v MHD  
na zníženie rizika infekcie koronavírusom 

 

Tieto opatrenia zavádzame na ochranu cestujúcich a zamestnancov DPMP, a. s. 
Cestujúcim ďakujeme za pochopenie.           DPMP, a. s. 

 

Od 16. marca 2020 
 

v trvaní dva týždne  
MHD premáva sa podľa cestovného poriadku  

„Pracovný deň PRÁZDNINY“ 
 


	12_cest_monitory_tlač
	12B_ces_monitory_dalsie opatrenia
	12D_ces_monitory_dalsie opatrenia II

