ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA WYCIECZKACH AT WILEJKA
W trosce o Państwa zdrowie w czasie podróży, rozszerzyliśmy standardy bezpieczeństwa.
Wszystkie procedury powstały w oparciu o wytyczne GIS i mają na celu zapewnienie najbardziej
kompleksowych środków ochrony zdrowia w czasie podróży.
Wytyczne dla Podróżnych:


Przed wyjazdem upewnij się, że Twój stan zdrowia pozwala na podróżowanie.



Przestrzegaj lokalnych wytycznych odnośnie środków ostrożności.



W związku z nowymi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa, prosimy o przybycie na
miejsce zbiórki 30 minut przed planowanym odjazdem.



Na miejscu zbiórki należy wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia.



W czasie odprawy zachowaj dystans od innych Podróżnych.

Ochrona zdrowia w autokarze/na pokładzie:


W czasie realizacji wycieczki załoga AT Wilejka wyposażona jest w zestawy ochronne
(maseczki, rękawiczki, środki do dezynfekcji).



Maksymalna ilość Podróżnych w autokarze – 30 osób.



Podczas całej podróży wymagane jest noszenie maseczki lub zasłonięcie nosa i ust.



Na pokładzie autokaru Podróżni mają do dyspozycji środki dezynfekujące do rąk.



Czasowo zostaje wstrzymana możliwość zakupu gorących napojów na pokładzie autokaru.



Zimne napoje można będzie nabyć w zamkniętych opakowaniach.

Czystość i dezynfekcja pojazdów:


W czasie trwania wycieczki autokary są na bieżąco sprzątane oraz dokładnie
dezynfekowane przy użyciu profesjonalnych środków.



Wszystkie autokary są regularnie ozonowane.



We wszystkich autokarach zastosowane są najnowocześniejsze filtry oczyszczające
powietrze.

Czystość i dezynfekcja w hotelach:


Każdy pokój pozostaje pusty przez co najmniej 24 godziny przed nowym zakwaterowaniem
Podróżnych.



W hotelach są stosowane mydła antybakteryjne, środki dezynfekujące do rąk i jednorazowe
rękawiczki.



Wszystkie pokoje są starannie sprzątane i dezynfekowane po każdym wyjeździe oraz
codziennie w trakcie pobytu.
Wszystkie procedury sprzątania i dezynfekcji są zgodne z wytycznymi WHO oraz są
regularnie nadzorowane.
Wszystkie obszary publiczne w hotelach są regularnie dezynfekowane.
Pracownicy hotelu są wyposażeni w zestawy ochronne (maseczki, rękawiczki, środki do
dezynfekcji).





Kolejny krok na drodze do nowej normalności
Urzędnicy Unii Europejskiej przyjęli listę szybkich testów antygenowych Covid-19, których wyniki
będą uznawane w 27 krajach UE, poinformowała w czwartek Komisja Europejska. Komitet ds.
Bezpieczeństwa Zdrowia UE uzgodnił wspólną listę testów antygenowych wraz ze wspólnym,
znormalizowanym zestawem danych, które mają być zawarte w świadectwach wyników testów
Covid-19. Testy antygenowe są szybszymi, ale mniej wiarygodnymi wskaźnikami wirusa niż test

PCR o złotym standardzie. Komisarz UE ds. Zdrowia i bezpieczeństwa żywności, Stella
Kyriakides, powiedziała: „Szybkie testy antygenowe mają kluczowe znaczenie dla spowolnienia
rozprzestrzeniania się Covid-19 i powinny być częścią naszej ogólnej odpowiedzi na pandemię.
„Jeśli negatywne testy Covid-19 mają być wymagane lub zalecane dla jakiejkolwiek działalności,
konieczne jest, aby były one wzajemnie uznawane i skutkowały certyfikatami uznawanymi w całej
UE. „Jest to istotne, szczególnie w kontekście podróży. Nasi obywatele potrzebują jasności i
przewidywalności ”. Lista zatwierdzonych szybkich testów antygenowych będzie stale przeglądana
i aktualizowana. Poniżej znajduje się wspólna lista producentów i ich testów: Abbott Rapid
Diagnostics, Szybki test PanbioTM COVID-19 Ag AMEDA Labordiagnostik GmbH, AMP Szybki
Test SARS-CoV-2 Ag Becton Dickinson, BD Veritor System for Rapid Deteciton os SARS-CoV-2
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(immunochromatografia ze złotem koloidalnym) BIOSYNEX SWISS SA, BIOSYNEX COVID-19 Ag
BSS CerTest Biotect S.L., TEST KARTY CerTest SARS-CoV-2 Hangzhou Clongene Biotech,
zestaw szybkiego testu Clungene COVID-19 Healgen Scientific Limited, Coronavirus Ag Rapid
Test Cassette (wymaz) LumiraDX UK LTd, test LumiraDx SARS-CoV-2 Ag nal von minden GmbH,
NADAL COVID -19 Ag Test Quidel Corporation, Sofia 2 Antygen SARS FIA SD BIOSENSOR, Inc.,
STANDARD F COVID-19 Ag FIA SD BIOSENSOR, Inc., STANDARD Q Test COVID-19 Ag
Siemens Healthineers, szybki test antygenowy CLINITEST COVID-19 Xiamen Boson Biotech Co,
karta szybkiego testu antygenu SARS-CoV-2 Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd, Coronavirus
Ag Rapid Test Cassette.


Jeżeli test jest wymagany przez dany kraj do którego się wybieramy koszty wykonania
takiego testu pokrywa podróżny.

UWAGA:
Zasady te są na bieżąco dostosowywane do wytycznych i zaleceń WHO oraz polskich służb
sanitarnych.

