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Pendel 
veilig

Miljoene Suid-Afrikaners moet treine, taxi’s, e-taxi’s en busse gebruik vir ’n pendelreis wat elke dag ’n hele paar uur kan duur. 

Die volgende voorsorgmaatreëls word gereguleer en aanbeveel vir pendelaars se reise en vir taxi’s wat passasiers oor lang 
afstande – omskryf as meer as 200 kilometer – vervoer (vanaf 1 Maart 2021):

Taxi’s en busse mag nie meer 
as 70% van die gelisensieerde 
kapasiteit vir langafstandreise
vervoer nie.

Taxi’s is pendelaars se eerste keuse

Vir taxi’s en busse:

Taxi’s sowel as busse mag 
100% van die gelisensieerde 
kapasiteit vervoer vir enige 
reis van minder as 200 km.

’n Bestuurder, eienaar of operateur van openbare vervoer 
mag nie iemand wat nie ’n gesigsmasker dra nie, toelaat 
om in te klim of te reis in ’n openbarevervoervoertuig wat 
deur hom of haar besit of bedryf word nie.

#UnityinAction



Bly veilig in openbare vervoer

Ouer mense en diegene met 
voorafbestaande 
gesondheidsprobleme moet 
dit vermy om in vol busse en 
taxi’s te reis.

As jy kan, reis buite 
spitstye om kontak met 
ander mense en vol 
voertuie te vermy.

Handhaaf jou sosiale afstand 
(1,5 meter) wanneer jy in die 
ry staan.

Hou vensters oop om beter 
lugvloei in die taxi, bus of trein te 
verseker.

Moenie aan jou gesig, 
veral aan jou oë, neus en 
mond, raak nie.

Dra ’n masker terwyl jy 
wag om te reis. 

Koop handsaniteerder en 
reis daarmee, en gebruik dit 
tydens en ná ’n reis.

As jy per trein reis, 
probeer om ’n wa te kies 
wat nie te vol is nie.

Onthou dat hoe verder jy 
reis, hoe groter is die 
risiko dat jy geïnfekteer 
kan raak.

As jy in ’n bus of trein moet staan en aan ’n 
paal of handvatsel moet vashou, gebruik eers 
jou saniteerder om jou hande skoon te maak, 
aangesien die virus aan oppervlakke kan 
vaskleef.



Waarom is oop vensters in openbare vervoer so belangrik? 

Vars lug wat by oop vensters in en uit waai maak dit moontlik om kieme en virusse uit ’n 
voertuig te hou. Dit is belangrik wanneer mense in openbare vervoermiddels nies of hoes. 
Hoe meer ventilasie daar is, hoe kleiner is die kans om die virus op te doen.

Vrae:

Watter voorsorgmaatreëls moet ek tref wanneer ek in ’n taxi soos Uber reis wat ek elektronies aangevra het?

Dra ’n masker tydens die reis en moenie aan oppervlakke raak nie.

Gebruik persoonlike saniteerder om jou hande te ontsmet voordat jy die deur oopmaak en herhaal dit in die taxi

As die bestuurder nie ’n masker dra nie, vra hom of haar om dit te doen.

Is motors veiliger as openbare vervoer wanneer dit by die risiko van Covid-19 kom? Ek en ’n paar vriende deel ’n 
motor wanneer ons werk toe pendel. Wat moet ons doen?

Motors is veiliger om in te reis, aangesien daar ’n kleiner getal passasiers is. Die veiligste sal ’n motor wees wat 
net die bestuurder in het. Al die passasiers in die gedeelde motor moet ooreenkom om maskers te dra.

Dink ook daaraan:

Om die getal passasiers 
in die motor so ver as 
moontlik te beperk.

Moenie in die motor eet en drink nie 
sodat jou masker die hele tyd in 
posisie bly.

Gebruik ’n handsaniteerder en vermy kontak met 
oppervlakke wat dikwels deur die bestuurder of ander 
passasiers aangeraak word (deurraam, handvatsels, 
vensters).

Verbeter die ventilasie deur die vensters oop 
te maak of die lugventilasie/lugversorging 
nie die lug te laat hersirkuleer nie. 

Om agter in groter 
voertuie te sit.


