Coronavirus: actie ondernemen om
jezelf te beschermen
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Het naleven van het dragen van maskers voor onze medewerkers en klanten in stations,
treinen en verkoopruimten
• Gasten die geen maskers dragen zijn niet toegestaan aan boord.
• Voor klanten die geen maskers hebben, worden in en rond het station maskers verkocht.
• Alle agenten die tijdens de reis aanwezig zijn, zijn uitgerust met maskers om de bescherming van iedereen te garanderen.
• In het geval van een probleem aan boord (scheur, etc.) wordt er door de kapitein een masker aan de klant gegeven.
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Om u de mogelijkheid te geven om uw handen te wassen op elk moment van de reis
• In de stations, zoals in al onze verkoopruimtes, is hydroalcoholische gel beschikbaar voor onze agenten en onze klanten.
• Aan boord worden water- en zeepvoorraden in de toiletten beveiligd en regelmatig gecontroleerd door de kapitein en de gastheer van
netheid. In geval van een tijdelijk tekort wordt er water/alcoholische gel ter beschikking gesteld aan onze gasten.
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Intensieve reiniging van onze treinen, stations en winkels
• In de winkels wordt de reiniging versterkt en wordt beschermend glas aangebracht.
• Aan boord wordt een procedure van volledige ontsmetting (fumigatie,...) opgestart in geval van verdenking van besmetting.
De reiniging wordt versterkt en de contactvlakken worden meerdere malen per dag gedesinfecteerd met een virusmedicijn.

Op onze INOUI TGV treinen wordt de reiniging versterkt en worden de contactvlakken
meerdere malen per dag gedesinfecteerd met een virusmedicijn.
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Om ieders veiligheid te garanderen en de verspreiding van het COVID-19 virus
tegen te gaan, help ons: respecteer zoveel mogelijk barrièregebaren.

Was uw handen
regelmatig

OP DE TREIN
ZIJN WE ALLEN
VERANTWOORDELIJK

Hoesten of niezen in je
elleboog of in een
zakdoek...

Gebruik
wegwerpzakdoeken
en gooi deze weg

Groet zonder
handen te
schudden

Het aantal reizen en
contacten tot een
minimum beperken

Veiligheidsafstand
van ten minste één
meter

Aangezien het niet
altijd mogelijk is om
veilige afstanden te
houden in het
openbaar vervoer,
moeten er maskers
worden gedragen.
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