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CZYSTOŚĆ   KOMFORT   BEZPIECZEŃSTWO

NASZ ZESPÓŁ
Nasi wykwalifikowani i doświadczeni kierowcy od lat są związani z Jordan Group.
Kierowcom przed rozpoczęciem pracy dokonywany jest pomiar temperatury bezdotykowym 
termometrem.
Wszyscy kierowcy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i są zobligowani, by 
bezwzględnie ich przestrzegać (m.in. częste mycie rąk, zachowanie odpowiedniego odstępu 
między pracownikami, dezynfekcja, postępowanie w przypadku niebezpieczeństwa).
Kierowcy wyposażeni są w środki ochrony osobistej, jak maseczki i rękawiczki jednorazowe.

BEZPIECZEŃSTWO

STANDARDY BEZPIECZEŃSTWA
U nas czystość to priorytet. 

Wszystkie klamki i poręcze oraz wnętrze pojazdu jest dokładnie czyszczone.
W autokarach może przebywać określona liczba pasażerów, tj. połowa liczby miejsc 
siedzących wliczając w to kierowcę.
Pasażerowie mają przydzielane oznaczone miejsca do siedzenia, aby zachować maksymalny 
odstęp pomiędzy pasażerami.
Przy wejściu do autobusu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, należy go użyć przy każdym 
wejściu na pokład autobusu.
Zalecamy częste mycie rąk oraz stosowanie maseczek i rękawiczek.
Przed wyjazdem wnętrze autobusu jest dezynfekowane (szczególnie miejsca narażone na 
częsty kontakt większej ilości osób takie jak: klamki, poręcze, przyciski, panele itp...).
W autobusie znajdują się instrukcje jak poprawnie myć ręce, zakładać maseczkę
Płatność zalecamy dokonywać bezgotówkowo przed odbyciem podróży.
Bagaże należy umieszczać w luku bagażowym 
Ze względów bezpieczeństwa toalety na pokładach naszych autokarów zostały czasowo 
zamknięte, w razie potrzeby postoju należy powiadomić o tym naszą obsługę autokaru.
Należy pamiętać o konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa podczas podróży.
Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych prowadzących postanowiliśmy wyłączyć z 
możliwości korzystania pierwszy rząd siedzeń znajdujący się zaraz za kierowcą.

MYJNIA BEZDOTYKOWA I OZONOWANIE 
Nasza automatyczna myjnia znajdująca się na Rybitwach, oprócz wszystkich udogodnień 
posiada również usługę ozonowania wnętrza pojazdów, dzięki czemu pojazdy wyjeżdżają z
niej perfekcyjnie czyste i bezpieczne.

ZALECENIA
Należy wsiadać środkowymi drzwiami, aby unikać bliskiego kontaktu z kierującym.
W razie potrzeby okazania dokumentu, okazywać osobiście w sposób czytelny kierującemu 
potrzebny dokument.
Prosimy o stosowanie się do komunikatów i poleceń wydawanych przez obsługę autokarów.

USŁUGI DODATKOWE
Autokary nasze posiadają bezprzewodową sieć WiFi. 
Istnieje możliwość złożenia wcześniejszego zamówienia w naszej restauracji Andromeda Alfa 
dań na wynos które dostarczą nasi kierowcy podczas przyjazdu po klienta.

samodzielnie .

Jako firma transportowa z 30-letnim doświadczeniem, wiemy 
że bezpieczeństwo pasażerów jest najważniejsze, a w ostatnim 
czasie przykładamy do niego jeszcze większa uwagę.
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