I den nuvarande och ovanlig situationen som råder vill vi försäkra er att säkerheten för våra
resenärer, besättning och ilandanställda är en prioritering för oss. Vi följer alla statliga förvaltningars
och WHO: s riktlinjer
Rutiner och förebyggande åtgärder som tillämpas på Unity Lines färjor:
1. Hälsokontroll i form av temperaturmätning före ombordstigning (passagerare och chaufförer
med förhöjd temperatur släpps inte ombord).
2. Ökad frekvens av städning och desinfektion av ytor i gemensamma utrymmen.
3. Desinfektion av hytter efter varje överfart.
4. Behållare med handdesinfektionsmedel och engångshandskar finns tillgängliga ombord.
5. Behållarna med desinfektionsmedel tillgängliga vid varje matställe, reception, barer och
butiker.
6. Meddelanden om skyddsförfaranden mot covid-19 på offentliga platser ombord.
7. Krav på ett minimumavstånd på 2 meter mellan personer på offentliga platser.
8. Skyldigheten att bära engångshandskar i butikerna och matställen.
9. Skyldighet att hålla minimum 1,5 m avstånd mellan arbetsplatser.
10. Desinfektionsvätskor vid ingången till bl a matställen samt krav på att använda
engångshandskar.
11. Självserveringen har begränsats - måltider serveras endast av färjas personal i
engångshandskar.
12. Begränsat antal personer i ett utrymme.
13. Besticken i kafeterian är förslutna i folie.
14. Restaurangerna är öppna för passagerare från den 18 maj:
 Obligatorisk handdesinfektion före inträde till lokalerna.
 Avståndet mellan bordsskivorna min 2 m.
 Regel att en familj eller personer i samma hushåll kan sitta vid samma bord. Enstaka
personer ska sitta vid ett bord, såvida inte avståndet mellan dem är minst 1,5 m och de
inte sitter vända mot varandra.
 Iakttagande att i ett utrymme inte får uppehålla sig mer än 1 person per 4m2
 Information om det maximala antalet gäster vid ingången till lokalen.
 Fastställda säkra zoner utanför lokaler för gäster som väntar på att komma in. Gästerna
lotsas till ett specifikt ledigt bord.
 Det är inte nödvändigt att bära mun- och nässkydd såväl som handskar för gäster i
matserveringen som har sittplatser och under förtäring.
 Desinfektion av bordet efter avslutad måltid. När desinfektionen är klar markeras bordet
med texten "desinficerad".
 Områden med självbetjäning, inklusive salladsbufféer, bufféer och automater för att själv
hälla drycker är undantagna.
Service på plats:
 ta med beställning på brickor,
 tvätt och desinficering av brickor efter varje användning.
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15. Enkelhytter för individuella passagerare fördelas i mån av plats. För lastbilsförare enkelhytter
på Polonia och Skania. På övriga färjor tilldelas enkelhytter i mån av plats.
16. Ett meddelande har skickades till speditörer som vi samarbetar med om våra möjligheter till
inkvartering av chaufförer på våra färjor och om att göra medvetna val vid bokning samt att
informera sina chaufförer om de nuvarande bestämmelserna.
17. Kontakt mellan besättningen och chaufförer begränsas till ett minimum.
18. Besättningen använder inte hissar som används av passagerare (där det är omöjligt används
trappa).
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