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Kolejne pociągi wróciły na tory!

  
Kategoria -  Transport i Infrastruktura 

Data publikacji -3 czerwca 2020 godz. 12:11  

Regionalna kolej weszła w następny etap odmrażania połączeń,
zawieszonych z powodu epidemii koronawirusa. POLREGIO wznowiło pracę
m.in. na trasach Gorzów Wlkp.- Zielona Góra, Zbąszynek - Rzepin, Krzyż -
Kostrzyn. Z czasem kierunków będzie jeszcze więcej. Oczywiście podróżni
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muszą jednak dostosować się do nowych zasad, wprowadzonych w
związku z koronawirusem.

Przede wszystkim pociągi nie będą mogły być w pełni obłożone. Maksymalny limit to
50 proc. wszystkich miejsc dostępnych w szynobusie (stojących i siedzących) lub
100 proc. miejsc siedzących. Podobnie jak w sklepach i autobusach podróżni nadal
będą musieli nosić maseczki. W materiały ochronne m.in. płyn do dezynfekcji będą
wyposażeni także konduktorzy. Zresztą to właśnie oni mają odpowiadać za
odpowiednią liczbę podróżujących osób. POLREGIO zgodnie z wytycznymi sporo
pracy dołoży również od siebie. Spółka będzie musiała zadbać o odpowiednią
dezynfekcję składów.

W najbliższych tygodniach na tory mają wrócić kolejne pociągi. Chodzi o połączenia
przygraniczne do Frankfurtu nad Odrą i Görlitz. W tym przypadku za datę
wznowienia podaje się połowę czerwca.

Sprawdź, jakie pociągi wróciły na tory od 1 czerwca!

1. ZBĄSZYNEK - RZEPIN

Zbąszynek (14:24) – Rzepin (15:27)

Rzepin (6:34) – Zbąszynek (7:36).

2. ZIELONA GÓRA – BYTOM ODRZ.

Zielona Góra Gł. (16:45) – Bytom Odrzański (17:13)

Bytom Odrzański (17:40) – Zielona Góra Gł. (18:08)

3. KRZYŻ-KOSTRZYN (w weekendy)

Krzyż (8:38) – Kostrzyn (10:07)

Kostrzyn (10:52) – Krzyż (12:28)

4. RZEPIN - ZIELONA GÓRA

Rzepin – Zielona Góra Gł. (9:47)

Zielona Góra Gł. (10:23) – Rzepin (11:19)

5. GORZÓW WLKP. – ZIELONA GÓRA

Zielona Góra Gł. (17:55) – Gorzów Wlkp. (20:32)

Gorzów Wlkp. (5:29) – Zielona Góra Gł. (7:46)
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Gorzów Wlkp. (13:40) – Zielona Góra Gł. (16:17), w soboty

Zielona Góra Gł. (8:40) – Gorzów Wlkp. (11:21), w soboty

6. ZIELONA GÓRA - WROCŁAW

Zielona Góra Gł. (7:01) – Wrocław Gł. (9:48), w weekendy

67415 Wrocław Gł. (19:38) – Zielona Góra Gł. (22:14)
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