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Langafstand- en in-
terprovinsiale reise

Die regering se regulasies beskryf enige reis van meer as 200 km as ’n langafstandreis. As jy per motor, per trein, taxi of bus oor langer 
afstande reis, moet die volgende in ag geneem word:

Indien moontlik, 
reis slegs saam 
met lede van jou 
eie huishouding in 
die voertuig.

Langafstand- en interprovinsiale reise:

Die vernaamste dinge om oor te dink is die stilhou vir brandstof, kos of om toiletgeriewe te gebruik. Dit sal die bestuurder en passasiers 
met ander mense en nuwe oppervlakke in aanraking bring. Om reise veiliger te maak:

Reise per motor:

Maak seker dat almal 
in die motor ’n masker 
en toegang tot 
handsaniteerder het, 
asook 
ontsmettingslappies, 
weggooihandskoene 
en papierhanddoeke.

Dra te alle tye ’n masker en dra dit 
as jy brandstof ingooi, ’n 
badkamer binnegaan of 
wegneemkos koop en ander 
geriewe gebruik. Trouens, die 
beste manier om veilig te bly, is 
om ’n masker op te sit wanneer jy 
die motor verlaat en dit op te hou 
totdat jy weer in die voertuig is.

Berei eetgoed by die 
huis voor en geniet 
dit op die pad of 
wanneer jy stilhou. 
Dit sal die risiko’s 
beperk wanneer jy in 
vol openbare geriewe 
moet ingaan.

Sit saam met jou 
medereisigers op ’n 
oop plek, weg van 
die hoofgeriewe, om 
almal veilig te hou.



Maak die vensters in die motor groot 
genoeg oop dat vars lug kan binnekom. 
Dit verminder die tyd wat die 
virusdeeltjies in die motor bly.

Dra ontsmettingslappies en 
handsaniteerder te alle tye buite 
die motor saam.

Handhaaf sosiale distansiëring in kleedkamers en raak aan so min 
oppervlakke as moontlik. Ook:
- Gebruik ’n papierhanddoek of handskoen om aan toilethandvatsels,
 sitplekke en krane te raak.
- Was jou hande deeglik (met seep en water vir ten minste 20
 sekondes) wanneer jy klaar die badkamer gebruik het.
- Droog jou hande met papierhanddoeke af eerder as om die
 outomatiese droër te gebruik.
- Ontsmet jou hande voordat jy aan jou motorsleutels of
 deurhandvatsels raak nadat jy die geriewe verlaat het.

Dra ’n masker wanneer jy die motor volmaak en 
wanneer jy met die petroljoggies praat. Wanneer 
jy met ’n kaart betaal, kyk of jy ’n tiktransaksie 
kan gebruik sodat jy nie aan die VP-masjien hoef 
te raak nie. As jy aan die masjien moet raak, 
ontsmet jou hande dadelik daarna.



Mag busse en taxi’s nie 
meer as 70% van hulle 
gelisensieerde kapasiteit vir 
langafstandreise benut nie, 
en moet seker maak dat 
sosialedistansiëringsriglyne 
nagekom word.

Voordat jy met ’n langstandtaxi of  bus reis, moet jy bewus wees van die teen-Covid-19-stappe wat bestuurders veronderstel is om te 
neem. Maak seker dat die voertuig waarmee jy reis, aan hierdie vereistes voldoen. Die voordeel van hierdie tipes vervoer is dat hulle 
tydens aandkloktye mag reis.

Volgens regulasies wat op 29 Januarie 2021 bygewerk is:

Reis per taxi of bus oor lang afstande:

’n Bestuurder of operateur 
mag nie enige lid van die 
publiek wat nie ’n 
gesigsmasker dra nie, 
toelaat om in die bus of taxi 
te klim nie.

Operateurs moet seker 
maak dat hulle voertuie 
ontsmet word voordat hulle 
met ’n rit begin en die 
proses aan die einde van die 
reis herhaal. Alle 
oppervlakke, insluitend 
armleunings en sitplekke, 
moet skoongemaak word.

Bestuurders moet 
gesigsmaskers dra.



Dat die vensters ten minste vyf 
sentimeter oop moet wees 
sodat vars lug deur die kajuit 
kan sirkuleer.

Dat jy tydens die rit ’n 
masker dra en jou eie 
saniteerder beskikbaar het.

Dat jy jou masker moet op 
hou wanneer jy die taxi of 
bus verlaat en dit moet op 
hou.

Eetgoed by die huis moet 
voorberei en dit geniet wanneer 
jy stilhou. Jy moet op ’n plek weg 
van die hoofgeriewe sit wanneer 
daar stilgehou word. 

Tydens ’n langsafstandbus- of taxirit moet bykomende veiligheidsmaatreëls insluit: 

Ontsmettingslappies en 
handsaniteerder te alle 
tye moet saamdra.

Dat jy sosiale distansiëring in kleedkamers moet 
handhaaf en aan so min oppervlakke as moontlik moet 
raak. Ook:
- Gebruik ’n papierhanddoek of handskoen om aan
 toilethandvatsels, sitplekke en krane te raak.
- Was jou hande deeglik (met seep en water vir ten
 minste 20 sekondes) wanneer jy klaar die badkamer
 gebruik het.
- Droog jou hande met papierhanddoeke af eerder as
 om die outomatiese droër te gebruik.



Reise tot 26 uur kan 
duur.

Mense met 
Covid-19-simptome nie 
toegelaat sal word om op 
treine te klim nie.

Maskers vir die volle 
duur van die reis gedra 
moet word.

Toeristewaens sluit 
kompartemente met vier 
kajuitbeddens, gemeenskaplike 
toilette en ’n stort aan die einde 
van die wa in. 

Die ekonomiese klas 
akkommodeer meer mense per 
kompartement en het die 
minimum geriewe.

Reis per trein oor ’n lang afstand:
Suid-Afrika het in November 2020 weer met langsafstand-treinreise begin. Die primêre diens, die Shosholoza Meyl, het egter ’n paar 
veranderinge ondergaan. Die trein kan slegs 70% van sy totale passasierskapasiteit dra, en voorsiening is gemaak sodat sosiale 
distansiëring gehandhaaf kan word. Reisigers moet ook hulle eie beddegoed en maaltye en drinkgoed op reise verskaf, aangesien 
hierdie dienste opgeskort is.

Die treine reis na en van nege Suid-Afrikaanse stede: Johannesburg, Kaapstad, Durban, Oos-Londen, Gqeberha (Port Elizabeth), 
Musina, Polokwane, Komatipoort en Queenstown.

Reisigers moet bewus wees dat:

Twee reisklasse beskikbaar 
is:



Tydens die hele reis maskers 
dra, soos deur die diens se 
operateurs vereis word.

’n Persoonlike voorraad 
handsaniteerder, nat 
lappies en 
weggooihandskoene by 
hulle hou.

Alle oppervlakke afvee 
waarmee hulle in 
aanraking kom.

Hulle hande dikwels ontsmet 
of was.

Om veilig te bly op ’n langafstand-treinreis op die Shosholoza Meyl, moet passasiers:

Gemeenskaplike 
stortgeriewe skoonmaak, 
benewens enige 
roetineskoonmaakwerk wat 
gedoen word.

Wanneer gemeenskaplike 
kleedkamers gebruik word, 
seker maak dat oppervlakke 
afgevee word wanneer hulle 
die geriewe binnekom en 
verlaat.

Papierhanddoeke 
gebruik wanneer hulle 
krane gebruik, aan 
toiletsitplekke raak en 
toilette spoel.

Sosiale distansiëring handhaaf 
en nie toelaat dat beddegoed, 
handdoeke of eetgerei deur 
ander gedeel word nie.

https://www.southafrica.net/gl/en/trade/category/coronavirus-covid-19-south-african-tourism-update/travel-getting-around
https://www.gov.za/covid-19/individuals-and-households/travel-coronavirus-covid-19
https://www.businessinsider.co.za/shosholoza-meyl-back-on-track-after-a-long-break-heres-what-long-distance-train-travel-costs-in-sa-2020-11
http://www.bluetrain.co.za/?page_id=3677
https://www.worldnomads.com/travel-safety/worldwide/top-tips-to-stay-safe-while-driving-in-remote-areas
https://www.cnbc.com/2020/07/02/how-to-travel-safely-by-car-during-coronavirus-pandemic.html

Verwysings


