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Vi følger med på koronasmitten og gjør tiltak 
 
AtB følger nøye med på utbredelsen av koronaviruset. Vi oppfordrer reisende til å følge 
anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. AtB skjerper nå renholdet på bussene. 
 
Vi vurderer situasjonen i Trøndelag fra dag til dag. For å redusere smittefaren skjerpes det daglige renholdet 
på alle bussene i Trondheimsområdet, i første omgang. På ferger, hurtigbåter og terminaler er det plassert ut 
håndsprit og informasjon om koronasmitten. 
 
AtB og operatørene har også ytterligere tiltak klare om det skulle bli behov for det. Vi er i daglig dialog med 
operatørene våre for å sikre at vi har tiltak å sette inn dersom det skulle bli utfordringer med sjåfører og 
mannskap som følge av koronaviruset. 
 
Vi diskuterer også situasjonen med Trøndelag fylkeskommune og flere kommuner for å stille godt forberedt 
dersom det blir nødvendig å sette inn konkrete tiltak for kollektivtrafikken. 
 
Utover dette forholder vi oss til Folkehelseinstituttets anbefalinger og pålegg, og oppfordrer våre reisende til å 
gjøre det samme og være en hensynsfull medpassasjer: 
 

• Vis hensyn til du reiser med og hold avstand 
• Har du mulighet til det, reis utenfor rushtid eller bruk hjemmekontor 
• Hvis du kan sykle eller gå, så gjør det og gi mer plass til de som må bruke kollektivtilbudet 
• Dersom du er syk eller kan være smittet, følg myndighetenes råd og unngå å reise kollektivt 

 
Vi oppdaterer vår informasjon på atb.no dersom situasjonen for kollektivtrafikken endres som følge av 
koronasmitten. 
 
 
Kontaktpersoner: 
  
Janne Sollie, 
Administrerende direktør, AtB 
Telefon: 957 10 130 
 
Knut Espen Øyan, 
Seksjonleder trafikk og beredskap, AtB 
Telefon: 907 66 104 
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