
 

 
 

Ohjeet korona-aikana bussissa matkustajille, matkatoimiston ryhmäretket matkatoimiston omalla pikku 

bussilla (huom. jos iso bussi, sitten liikennöitsijällä oma ohje): 

 

Ethän tule matkoille sairaana. Et edes silloin, jos tunnet pieniäkin koronaan viittaavia oireita tai epäilet 

olevasi altistunut (olet tavannut koronaan sairastuneen).  

Bussissa on käsidesiä ja kasvomaskeja niitä haluaville. Kasvomaskin käytöstä jokainen tekee itse päätöksen. 

Bussiin sisään menneen siten, että ensin menevät bussin takaosassa istuvat (pikku bussissa on vain etuovi).  

Turvaväleistä on huolehdittava, on siis odotettava rauhassa, että edessä menevä on päässyt pois tieltä. 

Seuraavaksi sitten bussin keskiosassa ja viimeiseksi bussin etuosassa istujat. Järjestys sovitaan yhdessä 

bussin lähtöpaikalla, kun kaikki lähtijät ovat tulleet paikalle. Kuljettaja ja matkanjohtaja nousevat bussiin 

viimeisenä ja poistuvat bussista ensimmäisenä.  Bussissa valittu istumapaikka pidetään koko ajan samana. 

Bussista poistuessa, ensin poistuvat bussin etuosassa istuvat ja viimeiseksi bussin takaosassa istuvat. 

Jos vieressäsi ei istu ketään, valitse mieluummin paikkasi ikkunan vierestä. 

Bussin sisätiloissa tulee välttää ylimääräistä koskettelemista esim. kahvoihin. Jokaisen istuimen edessä on 

edessä olevan istuimen selkänojassa ns. verkkopussi, missä on yksittäispakattuja desifiointipyyhkeitä. Siitä 

löytyy myös tyhjä muovipussi, mikä on tarkoitettu roskapussiksi. Roskapussiin laitetaan nenäliinat ja 

desifiointipyyhkeet ja käytetyt kasvomaskit ja roskapussi suljetaan. Matkanjohtaja kerää roskapussit tai 

asiakas voi itse viedä sen mennessään poistuessaan bussista. Tärkeää on, että roskat laitetaan muovipussiin 

eikä siihen verkkoon paljaaltaan. 

Pidä aina nenäliinaa tai vastaavaa lähettyvillä helposti otettavissa, jos tarvitsee yskiä tai aivastaa. Tai sitten 

yski ja aivasta hihaasi. Ei käteen eikä muita ihmisiä kohti. 

Bussissa on takaosassa WC. Jos WC:tä käyttää, siitä ilmoitetaan matkanjohtajalle, niin matkanjohtaja käy 

desifioimassa pinnat, (ovenkahvat yms.) käytön jälkeen. Käsien pesu WC:ssä, siellä on ns. pesuvoidetta, jota 

levitetään käsiin ja pyyhitään paperilla pois, WC:ssä on myös käsidesiä. Kaikki käsidesit ja pesuvoiteet ovat 

hajusteettomia ja allergiatestattuja. 

Bussissa on myös talouspaperia ja nenäliinoja, niitä voi pyytää matkanjohtajalta. 

Bussia siivotaan entistäkin tarkemmin ja jokaisen bussista poistumisen (koko ryhmä) jälkeen pinnat 

desifioidaan ja pyyhitään. Bussia tuuletetaan mahdollisuuksien mukaan taukopaikoilla.  

Bussin ilmastointia huolletaan tarpeeksi usein.  

Toteutetaan bussimatkat yhdessä niin terveysturvallisesti kuin mahdollista. Omalla toiminnallakin voi paljon   

vaikuttaa asioihin. 
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