Żabia Wola, 29.08.2020

Dowóz uczniów do placówek oświatowych
w gminie Żabia Wola
od 1 września 2020 r.
Informacje ogólne




Gmina kupuje bilety miesięczne dla wszystkich uczniów szkół podstawowych na terenie gminy – SP
Józefina, SP Ojrzanów i SP Skuły.
Uczniowie szkół podstawowych mogą jeździć autobusami od przystanku
w pobliżu miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.
Bilety miesięczne w formie papierowej przechowywane są przez Gminę Żabia Wola – uczniowie jeżdżą
bez posiadania ze sobą biletu – przekazane bilety uczniom często mogłyby i tak być niezabierane przez
uczniów ze sobą lub gubione.

Realizacja dowozu









Uczeń zobowiązany jest do przybycia na przystanek maksymalnie 3 minuty przed rozkładowym czasem
odjazdu z danego przystanku.
Na przystanku autobusowym należy zachowywać bezpieczną odległość pomiędzy innymi oczekującymi
pasażerami i uczniami.
Każdy uczeń zobowiązany jest do założenia maseczki lub przyłbicy zasłaniającej usta i nos przed
wejściem do pojazdu i noszenia jej w trakcie całego czasu przejazdu do momentu opuszczenia
autobusu na przystanku.
Uczniowie bez maseczki lub przyłbicy zakrywającej usta i nos nie będą wpuszczani do autobusu.
W trakcie przewozu obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów i jedzenia.
Z uwagi na epidemię Covid-19 prosimy o ograniczenie wszelkich rozmów uczniów w trakcie przewozu
i spokojne zachowywanie się.
Wsiadanie i wysiadanie z autobusu odbywa się tylko na wyznaczonych przystankach
autobusowych.

Operatorzy transportu


Dowóz uczniów zapewnia dwóch operatorów transportu publicznego organizowanego przez Gminę
Żabia Wola oraz Powiat Grodziski. Operatorami tymi są:
o na liniach: 30 i 31 - PKS Grodzisk Maz. Sp. z o.o.
o na liniach: 32, 41 i 42 - MIM Trans Usługi Transportowe Jerzy Wiśniewski.

Wnioski i skargi


Wnioski i skargi należy kierować do Przedstawiciela Organizatora Transportu w Gminie Żabia Wola
Pana Jerzego Kowalczyka, pisemnie bezpośrednio na adres e-mail: transport@zabiawola.pl

Sytuacje awaryjne


W sytuacjach awaryjnych dot. transportu i dowozu uczniów do szkół
należy dzwonić pod nr tel.: 723 00 88 05
Pod tym numerem telefonu nie są przyjmowane ani zapisywane jakiekolwiek skargi, uwagi lub wnioski.
Numer przeznaczony jest tylko do sytuacji wymagających natychmiastowej reakcji Organizatora.

