Bezpiecznie w Poznaniu

Poznań wraca do gry! I gramy według starej zasady fair-play! Atrakcje turystyczne oraz podmioty
użyteczności publicznej oferują produkt bezpieczny, utrzymany według standardów narzuconych
przez obecną sytuację. Chcielibyśmy, abyś i ty był wobec nas fair i stosował się do poniższych porad.
Wtedy twój wyjazd będzie nie tylko niezapomniany, ale i zupełnie niegroźny.
Wraz z postępującym znoszeniem zakazów i nakazów powstałych przez COVID-19 podróżowanie
stało się odrobinę łatwiejsze, niż kilka tygodni temu. Hotele otworzyły swoje drzwi dla przyjezdnych,
w restauracjach, barach i kawiarniach znów pojawili się goście, a na świeżym powietrzu zakrywanie
nosa i ust nie jest obowiązkowe. Nie oznacza to jednak, że możesz sobie pozwolić na wszystko. Aby
twój pobyt w Poznaniu był bezpieczny dla ciebie oraz innych, poprosimy cię o stosowanie się do kilku
prostych zasad.

1. Bądź zdrowy
Masz gorączkę, kaszel, jesteś przeziębiony i możesz zarazić innych? Zostań w domu. Wiemy, że
rezygnacja z zaplanowanego co do joty wyjazdu nie jest proste, ale czasem konieczne. Postaraj się
wyjazd przełożyć a jeśli to nie możliwe – odwołać.

2. Podróżuj ze znajomymi
Jeżeli planujesz przyjazd w większej grupie, powinna składać się z osób, z którymi masz codzienny
kontakt. Wtedy, pod warunkiem iż zachowacie ostrożność, zakażenie siebie i innych koronawirusem
maleje.

3. Bądź doinformowany
Zanim zarezerwujesz hotel, zanim wsiądziesz do pociągu i zanim wybierzesz interesującą cię
atrakcję, sprawdź na jakich zasadach możesz z nich korzystać! Pomimo pozwolenia na otwarcie, nie
wszystkie podmioty zdecydowały się na taki krok. Odwiedź stronę internetową danego obiektu lub
zadzwoń i sprawdź czy (i jak) wolno je odwiedzać. Unikniesz niepotrzebnego zawodu.

4. Czytaj ogłoszenia
Na drzwiach wielu miejsc znajdziesz informacje o podstawowych zasadach zachowania się. Przystań
na chwilę i sprawdź je, unikniesz niekomfortowych sytuacji.

5. Miej przy sobie maseczkę
Choć od 30 maja nakaz zakrywania nosa i ust został zniesiony, maseczki nadal z nami zostają.
Możesz zdjąć ją na ulicy, w parku czy przy barowym stoliku, lecz w sklepach, muzeach, komunikacji
publicznej i wielu innych lokalach usługowych nadal muszą być zakładane. Pamiętaj, że w punktach
informacji turystycznych zaopatrzysz się w urocze maseczki z poznańskimi koziołkami!

6. Zachowaj odległość
Pamiętaj o zachowaniu odległości od innych osób. Powinno być to przynajmniej 1,5 metra.

7. Pamiętaj o wytycznych w transporcie publicznym
Obecnie w poznańskiej komunikacji publicznej panuje ograniczenie liczby pasażerów. Jest to połowa
dostępnych miejsc siedzących. Najłatwiej zająć miejsca po wejściu do tramwaju. Jeśli jest to
niemożliwe, oznacza to iż limit został wyczerpany.
W liniach nocnych nie ma możliwości zakupu biletów u kierowcy. Zaopatrz się w nie przed podróżą –
w biletomatach lub poprzez aplikacje do tego przeznaczone.

8. Jeśli zachorujesz w trakcie wyjazdu...
Jeżeli podczas podróży lub pobytu źle się poczujesz i zaobserwujesz u siebie takie objawy jak:
gorączka, kaszel lub inne, wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem, zastosuj się do zasad
wskazanych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus, pozostań w pokoju oraz poinformuj o
tym obsługę obiektu, w którym przebywasz.

9. Baw się dobrze
Wierzymy, że stosując się do powyższych rad, twój pobyt w Poznaniu będzie przyjemny, a
gospodarze zapamiętają cię w najlepszy sposób.

A przede wszystkim – baw się dobrze!
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