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Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar medförde nya skyldigheter
för taxi- och busstransportföretag
Covid-19-virusets spridning fortsätter. Nya virusvarianter som sprider sig allt effektivare
innebär ett tryck på medborgarnas hälsa och säkerhet samt på hälso- och sjukvårdssystemets hållbarhet. Därför har man i Finland infört nya mekanismer som med alla tillgängliga
medel försöker förhindra spridning av viruset.
Persontransportföretag spelar en central roll för den finska statens försörjningsberedskap och för
trafiksystemets funktion. Risken för att viruset sprider sig effektivare i persontransportmedel ökar
om resandet sker på områden som är gynnsamma för spridningen och om man inte undviker närkontakt med andra.
Om transportföretagens beredskap finns bestämmelser i 18 och 18 a § i lagen om transportservice.
I 18 § finns bestämmelser om beredskapsskyldigheten för dem som utövar transporter med fordon
för godstransporter vars största tillåtna totalmassa överstiger 3 500 kilo samt för dem som utövar
kommersiella transporter med mer än 15 bussar. Dessa företag ska senast den 1 juni 2021 göra upp
en beredskapsplan som avses i författningen. I 18 a § finns bestämmelser om beredskapsskyldigheten för dem som bedriver taxitrafik att förbereda sig för förhindrande av spridning av COVID-19epidemin så att de ska beakta de anvisningar och föreskrifter om bekämpning av smittsamma sjukdomar som social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd meddelat. Företagen ska göra upp en plan över det som beskrivits ovan så fort som möjligt. Planen och 18 a § i lagen om transportservice som gäller planen är i kraft enligt den aktuella informationen t.o.m. den 30
juni 2021. Bolaget som förmedlar tjänster kan göra upp planen för de taxibilister som bolagets förmedlingstjänst omfattar eller så kan taxiföretagen göra upp planen i samarbete med varandra. Planen ska förvaras så noggrant som möjligt i företaget och den ska kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.
Utöver det som sagts ovan ålägger lagen om smittsamma sjukdomar transportföretag eller leverantörer av transporttjänster och innehavare av passagerarterminaler ett krav på hur passagerarnas
trygga flyttning till transportmedlet har genomförts med tanke på att förhindra spridning av COVID19-viruset. Planen ska fogas till den beredskapsplan som har samband med transportföretagets beredskapsskyldighet enligt 18 och 18 a § i lagen om transportservice.

Ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar som riksdagen gav den 22 februari 2021 omfattar
att:
1. Kunderna ska ha möjlighet att upprätthålla tillräcklig hygien, t.ex. möjlighet att tvätta händerna.
2. Kunderna ska ges instruktioner som förhindrar spridning av smitta, till exempel om upprätthållande av tillräckliga avstånd, rengöring av händerna och användning av ansiktsmask.
3. Rengöringen av utrymmena och ytorna som kunderna och passagerarna använder ska effektiveras.
4. Kundernas vistelse i utrymmena och i trafikmedlen ska ordnas så glest som det bara är möjligt i
enlighet med THLs rekommendationer med beaktande av särdragen i verksamheten i fråga.
5. Man ska styra passagerarna när de stiger av och på ett trafikmedel så att de kan hålla tillräckliga
avstånd.
6. Åtgärderna gäller trafikmedel och utrymmen som är öppna eller begränsade för allmänheten inomhus samt med avseende på område och funktion avgränsade utrymmen utomhus.
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Om det konstateras att ovan beskrivna åtgärder inte är tillräckliga för att förhindra spridning av viruset kan myndigheten begränsa antalet passagerare som får tas ombord på ett trafikmedel.
Det ska konstateras att transportföretag under hela COVID-19-epidemin har agerat väldigt exemplariskt med hjälp av åtgärder som förhindrar spridning av viruset och syftet är att förhindrande av
spridning av viruset skulle kräva så få ovan beskrivna myndighetsåtgärder som möjligt.
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