W obecnej, nietypowej dla nas wszystkich sytuacji zapewniamy Państwa, że bezpieczeństwo naszych
podróżnych oraz całej załogi promów, jak i pracowników naziemnych, jest dla nas sprawą
priorytetową. Stosujemy się do wszystkich wytycznych Administracji Państwowej oraz WH.
Procedury oraz środki prewencyjne stosowane na promach Unity Line:
1.Kontrola sanitarna w postaci pomiaru temperatury przed wejściem na prom (pasażerowie/kierowcy
z podwyższoną temperaturą nie są wpuszczani na pokład).
Zwiększona częstotliwość dezynfekcji powierzchni gładkich oraz miejsc użyteczności wspólnej
3. Dezynfekcja kabin po każdej podróży.
4. Pojemniki ze środkami dezynfekującymi do rąk oraz rękawiczki są ogólnodostępne na promach.
5. Pojemniki ze środkami dezynfekującymi w każdym punkcie gastronomicznym, recepcja, bary, mesa
załogowa, sklep.
6. Komunikaty o postępowaniu ochronnym przeciw covid-19 w miejscach ogólnodostępnych na
promach.
7. Wymóg min. 2 metrów odległości między osobami w przestrzeni publicznej.
8. Obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu, czy części gastronomicznych.
9. Obowiązek zachowania min. 1,5 m odległości między stanowiskami pracy.
10. Płyny do dezynfekcji na wejściu m.in. do punktów gastronomicznych oraz wymóg korzystania z
rękawiczek jednorazowych.
11. W cafeterii ograniczony został serwis samoobsługowy – posiłki nakładane są tylko przez personel
promu odpowiednio zabezpieczony w rękawiczki jednorazowe.
12. Ograniczona liczba osób w jednym pomieszczeniu.
13. W cafeterii sztućce są owinięte w folię cateringową.
14. Restauracje dla pasażerów są czynne od 18.05:
 Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
 Odległość między blatami stolików min. 2 m,
 Zasadę, że przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby pozostające we wspólnym
gospodarstwie domowym. W innym przypadku przy stoliku powinny siedzieć pojedyncze
osoby, chyba, że odległości między nimi wynoszą min 1,5 m i nie siedzą oni naprzeciw siebie.
 Przestrzeganie założenia, że w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 1 osoba na
4m2.
 Umieszczenie informacji o maksymalnej liczbie gości przy wejściu do lokalu.
 Wyznaczenie bezpiecznych stref na zewnątrz dla gości oczekujących na wejście.
Doprowadzanie gości do konkretnego wolnego stolika.
 Noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego
zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
 dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym
stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik jest oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
 Wyłączone z użycia są przestrzenie samoobsługowe, w tym bary sałatkowe, bufety oraz
dozowniki do samodzielnego nalewania napojów.
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Usługa na miejscu:
 przynoszenie zamówień na tacach,
 mycie i dezynfekowanie tac każdorazowo po użyciu.
17. Kabiny 1 osobowe dla pasażerów indywidualnych są przydzielone w miarę dostępności miejsc. W
przypadku kierowców samochodów ciężarowych kabiny 1 – osobowe prom Polonia i Skania. Na
promach towarowych kabiny 1 – osobowe są przydzielane w miarę dostępności.
18. Do spedytorów, z którymi współpracujemy, został rozesłany komunikat o możliwościach
kwaterowania kierowców na naszych promach oraz o świadomym dokonywaniu rezerwacji i
informowaniu swoich kierowców o zasadach obowiązujących obecnie.
19. Kontakt marynarzy pokładowych z kierowcami ograniczony do niezbędnego minimum.
20. Załoga nie korzysta z wind z których korzystają pasażerowie (tam gdzie to niemożliwe korzystają z
klatki schodowej).
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