Syv tips når du reiser med Sørtoget i jula
Togselskapet Go-Ahead har innført en rekke smitteverntiltak på Sørtoget. Her
er tipsene til alle passasjerer som reiser med tog hjem til jul.
Hvert år kommer det anbefalinger fra togselskapet om at de billigste billettene er mulig å få
tak i hvis man er tidlig ute og fleksibel på reisetiden.
- Mange har allerede bestilt billett hjem til jul, men det er fortsatt mulig å reise miljøvennlig
hjem til jul, sier administrerende direktør i Go-Ahead Norge Cathrine Elgin.
Elgin sier at de på grunn av smitteverntiltak bare kan kjøre med halvfulle tog, og at det er en
rekke andre smitteverntiltak på toget.
Nå kommer anbefalingene til alle som skal reise med Sørtoget gjennom julen.
- Det viktigste er at vi alle lytter til myndighetenes råd og anbefalinger i en tid hvor vi alle
deltar i dugnaden for å minimere konsekvensene av pandemien. Også på togturen hjem til
jul. Derfor vil vi gjøre det enkelt og trygt å velge miljøvennlig hjem til jul, sier Elgin.
- Vi ønsker alle en hyggelig reise og en fredelig, smittefri jul med sine nærmeste, sier Elgin.

Syv tips når du reiser med Sørtoget i julen:
•
•
•
•
•

•
•

Kjøp helst billetten digitalt, og trykk på «dagens bilde» selv ved kontroll, slik at
konduktøren ikke trenger å ta på telefonen din.
Ikke reis hvis du er syk eller mistenker at du er syk.
Unngå rush: Forsøk å legge reisen til et tidspunkt utenfor rushtiden for å redusere
trengsel på offentlig transport, på holdeplasser, i havner osv.
God hostehygiene: Unngå å hoste og nyse i retning av medpassasjerer. Dersom du må
hoste eller nyse bør du gjøre dette i et engangslommetørkle eller i albuekroken.
God håndhygiene: Sørg for å ivareta god håndhygiene både før, under og etter reisen.
Vær ekstra oppmerksom på dette når du har vært i direkte kontakt med felles
berøringspunkter, slik som håndtak, signalknapper, armlener mv. Unngå å berøre
flater når det ikke er nødvendig.
Hold avstand: Forsøk å holde god avstand til andre passasjerer. Det anbefales å holde
en avstand på minst en meter til andre medpassasjerer.
Vis hensyn til andre reisende: Sørg for å vise hensyn til medpassasjerer og andre
reisende, spesielt eldre personer.

Smitteverntiltak som er innført på toget:
•
•
•
•

Husk kort hvis du vil handle i kaféen på Sørtoget, kontanter tas ikke imot.
Renholdet på togene er forsterket.
Aviser og menyer er fjernet fra toget.
Informasjon fra helsemyndighetene er gjort tilgjengelig om bord i togene.

Kontaktinfo pressevakt: 474 87 738

