Dobre praktyki podróży w komunikacji miejskiej

Savoir-vivre w komunikacji miejskiej
Co wolno, a czego nie należy robić w pojazdach komunikacji miejskiej? Wydział Komunikacji
Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przypomina o kilku zasadach, których należy przestrzegać
aby podróż miejskim autobusem stała się przyjemniejsza i łatwiejsza.

Najpierw wysiadamy z pojazdu, potem wsiadamy
W trakcie przeprowadzania wymiany pasażerskiej na przystanku pamiętaj, że pierwszeństwo
mają pasażerowie wysiadający – pozwól im spokojnie i komfortowo opuścić pojazd. Widząc
osobę starszą lub niepełnosprawną udziel pomocy przy wysiadaniu/wsiadaniu. Jeśli zachodzi
taka potrzeba, wyjdź na chwilę z autobusu, aby przepuścić osobę opuszczającą pojazd.
W środku pojazdu nie blokuj przejścia szczególnie w okolicach drzwi – co ułatwi wysiadanie
współpasażerom.

Wsiadanie i wysiadanie z wózkiem dziecięcym
Podróżując z małymi dziećmi w wózkach wsiadaj zawsze przodem do pojazdu, a wysiadaj
zawsze tyłem. W autobusie zadbaj o to aby ustawić wózek w oznaczonym miejscu i zabezpiecz
go hamulcem.

Nie bądź dzieciak – zdejmij plecak
Podróżując z bagażem na plecach zadbaj o to, aby nie utrudniały jazdy innym pasażerom –
założony plecak zajmuje więcej przestrzeni w autobusie. Zdejmij plecak przed wejściem
do pojazdu, postaw na podłodze przy nodze, między siedziskami lub trzymaj w ręce. Pamiętaj
– bagaż na plecach to również ryzyko narażenia się na kradzież!

Nie bądź gapa – skasuj bilet
Nie zagap się – kup i skasuj bilet. Jazda autobusem na gapę to okradanie siebie i innych
z możliwości rozwoju komunikacji miejskiej… realnie Twój autobus może kiedyś już nigdy nie
pojechać, bo zabraknie pieniędzy na jego utrzymanie.

Trzymaj się poręczy lub uchwytów
Zajmując miejsce stojące w pojeździe, podczas jazdy zawsze trzymaj się poręczy
lub uchwytów aby uniknąć upadku. Kierowca autobusu w wyniku nieprzewidzianej sytuacji
na drodze może gwałtownie zahamować.

Ustąp miejsce
Ustąp miejsce siedzące osobom starszym, kobietom w ciąży oraz osobom
z niepełnosprawnością. W autobusach są także specjalnie wyznaczone miejsca dla wózków –
możesz je zająć, o ile w pojeździe nie ma osób, które mają do nich pierwszeństwo.

Szanuj spokój współpasażerów
Słuchaj muzyki wyłącznie w słuchawkach, staraj się ograniczyć głośność – tak aby nie być
uciążliwym dla współpasażerów. Nie odtwarzaj muzyki z głośników dzieląc się utworem
z wszystkimi pasażerami. Staraj się prowadzić cicho rozmowy telefoniczne lub ze
współpasażerem, nie podnoś głosu.

