V souvislosti s aktuální situací výskytu koronaviru SARS-CoV-2 zavádí DPMO další opatření, která
budou sloužit, jak pro ochranu cestujících, tak pro ochranu řidičů DPMO.
S platností od 13. 3. 2020 dojde k dočasnému zrušení doplňkového prodeje jízdenek u řidiče. „Cestujícím
doporučujeme, aby využívali k nákupu jízdenek předprodejní místa, prodejní automaty, SMS jízdenky a
pro nákup časových jízdenek využili nákup přes e-shop. Prodejní automaty budou od dnešního dne, v
pravidelných intervalech, dezinfikovány“ řekl předseda představenstva dopravního podniku Ing. Jaromír
Machálek, MBA. „Ke stejnému datu začnou zaměstnanci přepravní kontroly kontrolovat platnost jízdních
dokladů pouze vizuálně“ dodal.
Dnešním dnem bude také rozšířeno zrušení automatického vyvolávacího systému otevírání dveří i na
autobusový provoz, kdy cestující nebudou muset stisknout tlačítko pro jejich otevření. Toto opatření
bude platit i pro noční linky.
Dopravní podnik i nadále bude pokračovat v každodenní důkladné dezinfekci vozidel, především madel a
tyčí, probíhá také dezinfekce klimatizací. Všechna vozidla budou na konečných zastávkách důkladně
větrána. V průběhu víkendu dojde k dezinfekci vozidel prostřednictvím generátorů ozónu, která bude
následně v pravidelném intervalu opakována.
V souvislosti s nařízením vlády o přerušení školní výuky došlo od 12. 3. 2020 k dočasnému zrušení
školních posilových spojů. Od 19. 3. 2020 bude zaveden prázdninový autobusový provoz (linky č. 12, 16 a
19 – změny jsou uvedeny v platných jízdních řádech).
V tramvajovém provozu dojde od 16. 3. 2020 k redukci z 12 minutového linkového intervalu na interval
15 minut. Nasazení souprav se bude od 16. 3. 2020 monitorovat a případně v průběhu příštího týdne
redukovat.

Rozšíření ze dne 16.3.2020:
 trvale uzavřeny přední dveře u řidiče u všech autobusů, které budou otevírány pouze nevidomým, ZTP
a ZTPP, zamezen přístup ke kabině řidiče z vozu a to zapáskováním prostoru za první řadou sedaček,
 omezení předprodeje jízdenek, kdy na prodejnách na ul. Legionářská a na hlavním nádraží, dojde k
redukci a bude otevřena vždy pouze jedna přepážka,
 u zaměstnanců přepravní kontroly budou realizovány činnosti omezující kontakt s cestující veřejností.
bližší informace: https://bit.ly/2w31lQS

