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Pressmeddelande från Din Tur med anledning av 

coronaviruset 

Din Tur arbetar för att hålla busstrafiken rullande, så att du som måste resa kan göra 

det. Din Tur har samma antal bussavgångar som vanligt för att minska risken för 

trängsel ombord.  

- Från tisdag den 14 april kommer bussens främre dörr att stängas av. Som 

resenär får du kliva på och av bussen i den bakre dörren. Bussföraren kommer 

inte sälja eller ladda några biljetter ombord så köp din biljett digitalt i förväg 

eller hos något av våra försäljningsställen  säger Michaela Björk, Informatör 

på Din Tur. 

- Vi vill be våra resenärer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska smittspridningen så att 

bussresan blir så trygg som möjligt för de som arbetar eller måste resa med 

kollektivtrafiken. Res inte om du är sjuk, håll avstånd till varandra, sprid ut er 

i bussen, undvik att resa i rusningstid och avstå från onödiga resor säger 

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör på Din Tur.  

Du måste fortfarande ha giltig biljett när du reser med Din Tur. Här kan du köpa 

biljett: 

• Köp din enkelbiljett i appen Din Tur och betala med swish, klarna eller 

bankkort. 

• Ladda ditt reskort med 30-dagars period eller reskassa på dintur.se. 

• Ladda reskort eller köp enkelbiljett hos något av Din Turs försäljningsställen, 

lista finns på dintur.se. 

 Datum 
2020-04-09 

Diarienr 
20/00338 
 

  
  

Michaela Björk   
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Resenärer kommer få läsa av sin biljett i biljettläsaren som flyttats längre bak i 

bussen. Om bussens biljettläsare ännu inte har hunnit flyttas ska resenären inte visera 

sin biljett. 

Håll avstånd 
Visa hänsyn och håll avstånd när du reser med Din Tur. Sprid ut er i bussen, håll 

avstånd vid hållplatsen och låt de som kliver av bussen göra det innan du själv går 

ombord. 

 

Res inte om du är sjuk eller tillhör en riskgrupp 
Om du har förkylningssymptom ska du stanna hemma och inte resa kollektivt för att 

undvika att smitta andra. Om du är över 70 år eller tillhör en riskgrupp ska du 

undvika att resa med kollektivtrafiken. 

Undvik att resa i rusningstid 
Undvik att resa i rusningstid om du kan och vänta på nästa buss om den som kommer 

är full. 

Undvik onödiga resor 
Överväg om du måste resa eller om du kan avstå från att resa genom att gå eller 

cykla. 

www.dintur.se/coronaviruset 

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av: 

Charlotta Hellhoff, förbundsdirektör på Din Tur telefon 070-383 22 48 eller 

Michaela Björk, informatör på Din Tur telefon 072 – 148 26 82 
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