Slovak Lines pre koronavírus pozastavuje svoje medzinárodné
spoje
Bratislava, 12. marca 2020 - Krízový štáb dnes prijal v súvislosti s koronavírusom
preventívne opatrenia, ktorých súčasťou je aj zastavenie medzinárodnej prepravy.
Výnimkou je zásobovanie. Cieľom preventívnych opatrení je čo najviac oddialiť nástup
možnej nákazy medzi obyvateľstvom.
“Na základe schválených preventívnych opatrení krízového štábu dnešným dňom
pozastavujeme prevádzku našich medzinárodných spojov do Viedne, Budapešti a Hainburgu.
Rovnako sme predčasne ukončili jednodňové lyžiarske zájazdy na rakúsky Stuhleck,”
informuje Pavol Labant, generálny riaditeľ Slovak Lines a dodáva “Nič nie je pre nás
dôležitejšie ako zdravie našich cestujúcich. Rozhodnutie plne akceptujeme a sme pripravení
poskytnúť kompetentným orgánom našu súčinnosť či akúkoľvek ďalšiu pomoc.”
Prímestská autobusová doprava Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji,
ktorého je Slovak Lines súčasťou, jazdí naďalej podľa cestovných poriadkov v prázdninovom
režime. V súvislosti s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) obmedziť
hotovostné platby pripomíname cestujúcim, že pri kúpe cestovných lístkov môžu využiť
bezhotovostné platby prostredníctvom mobilnej aplikácie IDS BK.
Inovácie v čistení autobusov od Slovak Lines chránia cestujúcich
Súčasťou pravidelnej údržby autobusov je okrem pravidelného upratovania a čistenia aj
dôkladná dezinfekcia. Už pred začiatkom chrípkovej sezóny na jeseň 2019 začala spoločnosť
Slovak Lines využívať inovatívne prostriedky obsahujúce najnovší typ polymérovej vodou
riediteľnej dezinfekcie PolyHMG, ktoré kombinujú dezinfekčnú funkciu s ochrannou, pretože
zanechávajú povrchy dlhodobo chránené. PolyHMG eliminuje existujúce mikroorganizmy,
baktérie, vírusy, plesne, kvasinky, riasy. Zároveň vytvára ochranný biocídny film s
nehostinným prostredím pre patogény, a tým eliminuje aj ďalšiu možnú kontamináciu.
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Slovak Lines patrí k najvýznamnejším poskytovateľom verejnej autobusovej dopravy na Slovensku. Zabezpečuje
pravidelnú, príležitostnú aj osobitnú dopravu. Okrem poskytovania autobusovej dopravy sa špecializuje aj na
odborné opravy a údržbu vozidiel.
Slovak Lines prevádzkuje autobusovú linku Bratislava-Viedeň už vyše 60 rokov, v rámci ktorej obsluhuje aj
viedenské letisko Schwechat. Je držiteľom certifikátov ISO 9001, ISO 14 001 a ISO 45 001, ktoré sme získali po

intenzívnej príprave a následne vykonanom audite spoločnosťou TÜV NORD CERT GmbH, pričom certifikácia
podlieha pravidelným kontrolným auditom.

