Kehittyvä koronavirustilanne voi aiheuttaa muutoksia yhteysalus- ja maantielauttaliikenteeseen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on seurannut koronavirustilanteen kehittymistä ja arvioi nyt, että muutokset
yhteysalus- ja maantielauttaliikenteessä ovat tilanteen edelleen kehittyessä mahdollisia. Kansalaisten on
syytä varautua mahdollisiin yhteiskunnan perustoimintojen muutoksiin valtioneuvoston ja muiden
toimivaltaisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.
Koronavirus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Virus voi säilyä
pinnoilla ja tartunta on mahdollinen myös kosketustartuntana käsien kautta. Tehokkain keino epidemian
hillitsemiseksi on huolehtia käsihygieniasta sekä välttää liikkumista julkisissa tiloissa sairaana. Tästä syystä
ohjeistamme yhteysalus- ja maantielauttaliikenteen palveluntuottajia kiinnittämään huomiota alusten
matkustajatilojen siisteyteen. Myös kaikesta ylimääräisestä kanssakäymisestä alusmiehistön ja
matkustajien välillä tulee pidättäytyä.
Kaikki koronavirukseen sairastuvat sekä sairastuneiden kanssa lähikontaktissa olleet henkilöt asetetaan 14
päivän karanteeniin. Lisäksi tartuntaketjujen hillitsemiseksi ulkomailta palaavia henkilöitä suositellaan
jäämään kotiin 14 päivän ajaksi. Rajoitustoimenpiteet hidastavat taudin leviämistä ja suojelevat erityisesti
riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä.
ELY-keskuksen arvion mukaan nimenomaan mahdolliset karanteenitilanteet ja muut liikkumisen rajoitukset
voivat aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia ja rajoituksia sekä yhteysalusten että maantielauttojen
toimintaan. Aluksia ei voida ajaa alimiehitettyinä eivätkä työntekijät voi tulla töihin sairastuneina.
Ammattitaitoisten ja terveiden sijaisten saaminen kehittyvässä koronatilanteessa voi olla haastavaa.
Yhteysalus- ja maantielauttaliikenteen käyttäjien on syytä varautua aikataulumuutoksiin, vuorojen
perumiseen ja liikenteen ajoittaisiin keskeytyksiin. Normaaliliikennettä pyritään ylläpitämään niin pitkään
kuin on mahdollista. Mahdollisista muutoksista tiedottaa aina palveluntuottaja.

Ohjeita matkustajille:






Vältä kaikkea ylimääräistä kanssakäymistä alusmiehistön kanssa. Komentosilta ei ole matkustajia
varten.
Jos olet sairas, vältä tarpeetonta matkustamista yhteysaluksilla. Vältä erityisesti alusten matkustamoja.
Kaikkea muutakin ei-välttämätöntä toimintaa, kuten vapaa-ajanmatkoja yhteysaluksilla saaristoon,
tulee välttää.
Seuraa palveluntuottajien tiedotteita. Mahdollisista vuorojen perumisista tai poikkeusaikatauluista
tiedotetaan etukäteen.
Varmista, että kotonasi on kotivaraa useammaksi päiväksi mahdollisten liikennekatkosten varalle.

Linkit palveluntuottajien sivuille:
Kuljetus-Savolainen Oy, www.kuljetus-savolainen.fi , Rymättylän ja Hiittisten yhteysalusreitit
Archipelago Lines Oy, www.saaristolinjat.fi, Korppoon yhteysalusreitti
Saariston Meritie Oy, www.meritie.fi, Utön yhteysalusreitti
Ferentes Oy, www.ferentes.fi, Nauvon eteläisen, Iniön ja Houtskarin yhteysalusreitit

EW Finland Oy, www.portoline.net, Porvoon ja Sipoon yhteysalusreitit
Finferries Oy, www.finferries.fi, Nauvon pohjoisen, Paraisten, Velkuan ja Kotka-Pyhtään yhteysalusreitit
sekä kaikki maantielauttapaikat Skagenin ja Kietävälän yhteyksiä lukuunottamatta
Kymen Saaristoliikenne Oy, www.ksloy.fi , Skagenin ja Kietävälän maantielauttapaikat
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