
 

 

Rutiner som skapar trygghet hos 

Högbergs Buss under pandemin 
 

Många är oroliga för att resa, men det går att resa ansvarsfullt. Vi tar ansvar för 

att hela resan är säker. Med färre bokade passagerare, noggranna hygienrutiner 

och utbildad personal hälsar vi dig välkommen ombord! 

 

1. Social distansering ombord 

• Vi spärrar raden med säten närmast chauffören 

• Vi låter endast sällskap som bokar ihop sitta bredvid varandra 

• Den som reser ensam får alltid ett tomt säte intill sig  

• Vi säljer färre platser ombord, ca 65% beläggning i bussen 

• Vi använder större bussar med fler säten där det behövs  

• Uppvisar du symptom till förkylning – vänligen stanna hemma 

 

2. Ökad hygien ombord 

• Vi städar ofta och noggrant. Ytor och handtag vi ofta rör vid, torkas flera gånger. 

• Vi ställer ut handsprit vid in- och utgångar och toaletter 

• Vi låter chauffören lasta bussen och tar själv ett steg tillbaka 

• Vi väntar på vår tur vid ombord- och avstigning, visar varandra hänsyn och lämnar 

lagom med avstånd till andra personer 

 

3. Information om hur vi arbetar för att minska smittspridningen 

• Vi informerar på hemsidan vad som gjorts för att minska smittspridningen samt 

påminner på bokningsbekräftelsen om gällande rekommendationer 

• Chauffören informerar resenärerna ombord vilka rutiner vi ska följa 

• Till Paketreseresenärer skickar vi ett avresemeddelande, där vi informerar om t.ex. 

rutiner ombord, vad som gäller i andra länder, på hotellen och vid besöksmålen osv. 

• På Paketresor arrangerar Chaufför/Reseledare med placeringen ombord, för att kunna 

hålla avstånd till varandra och att sällskap som reser ihop, får sitta tillsammans.  

Vi behåller vår plats under hela resan. ”Besöksplatserna” längst fram, hjälper 

Reseledaren hjälper till med. Resenärer som sitter i den bakre delen av bussen turas 

om att sitta längst fram. Vi vill skapa trivsel för alla! 


