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Wsparcie innych służb w punktach kontroli sanitarnej na granicy z Niemcami i Czechami, kontrole autokarów wracających z
rejonów zagrożonych koronawirusem, działania informacyjne skierowane do pasażerów i przewoźników – Inspekcja
Transportu Drogowego prowadzi działania, które mają spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa w kraju. Inspektorom
za szybką reakcję i zaangażowanie podziękował dziś Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, który uczestniczył w
specjalnej naradzie w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Narada z udziałem szefów Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego zwołana przez Głównego Inspektora Transportu
Drogowego była poświęcona działaniom, które mają spowolnić rozprzestrzenianie się koronawirusa na terenie kraju. W
naradzie uczestniczył Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury.

Chciałbym podziękować pracownikom Inspekcji, którzy angażują się w działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się
koronawirusa, za szybkie decyzje i realne działania – powiedział Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury. Dziś nie ma takiego
kraju, który w tak dużej skali uszczelnił swoje granice. Polska jest pierwszym krajem, który zastosował takie rozwiązanie, aby
chronić swoich obywateli – podkreślił Minister Infrastruktury.
Minister Infrastruktury nawiązał m.in. do działań, które są prowadzone od poniedziałku w wyznaczonych na granicy z Niemcami
i Czechami punktach kontroli sanitarnej. W działaniach tych uczestniczą inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.
Inspektorzy typują i zatrzymują do kontroli autokary oraz busy pasażerskie przekraczające granicę. Kilka dni wcześniej Inspekcja
Transportu Drogowego prowadziła już kontrole autokarów linii regularnych wracających z rejonów zagrożonych. Przewoźnikom
przekazano również materiały informacyjne i zalecenia GIS oraz karty lokalizacyjne, aby usprawnić wprowadzone w tym
tygodniu kontrole na granicach.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa i podjęcie odpowiednich działań we współpracy z innymi służbami, a także
przewoźnikami – to dziś priorytet dla Inspekcji Transportu Drogowego – podkreślił Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu
Drogowego. Inspektorzy WITD mogą liczyć na wsparcie i wzmocnienie w trakcie tych działaniach ze strony inspektorów GITD.
Przekazaliśmy również podstawowe środki ochrony dla inspektorów – zaznaczył Szef ITD.

W trakcie narady mówiono również o sytuacji ekonomicznej przewoźników, w szczególności autokarowych. Rozmawiano o
ewentualnych rozwiązaniach, w tym w zakresie kontroli prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego, które mogłyby
wpłynąć na poprawę ich sytuacji.
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