Obnovení prodeje a kontroly jízdenek PID v příměstských autobusech
Na základě rozhodnutí Krizových štábů Středočeského kraje a Hl. m. Prahy je od 20. dubna
2020 obnoven prodej a kontrola jízdních dokladů na příměstských autobusových linkách PID
a zároveň je opět povolen nástup předními dveřmi v těchto autobusech.Obnovení nástupu
cestujících předními dveřmi v příměstských autobusech Pražské integrované dopravy na
území hlavního města Prahy a Středočeského kraje platí od pondělí 20. dubna 2020. Zároveň
je umožněn prodej a kontrola jízdních dokladů u řidiče. Krizové štáby doporučují cestujícím,
aby v zájmu maximální ochrany zdraví svého i řidičů minimalizovali hotovostní platby a pokud
možno využívali pro nákup jízdného mobilní aplikaci PID Lítačka nebo platbu bezkontaktní
platební kartou, případně zakoupili papírové jízdenky. Nákup jízdenek a časových kuponů je
možný také v Infocentrech DPP a prodejních místech DPP ve vestibulech metra.
Alternativní možnosti nákupu jízdenek PID:
• Mobilní aplikace PID Lítačka (plný sortiment jízdenek, k volnému stažení zde:
https://app.pidlitacka.cz/)
• Platba bezkontaktní platební kartou (možné ve všech příměstských autobusech PID)
• Nákup papírových jízdenek v předprodeji v jízdenkových automatech nebo ve vybraných
trafikách
• Nákup jízdenek a časových kuponů bezhotovostně platební kartou nebo v hotovosti
v Infocentrech DPP a prodejních místech DPP ve vestibulech metra
Městských autobusových linek v Praze se tato změna netýká, i nadále zůstanou na těchto
linkách přední dveře zavřené a zároveň zůstane v těchto autobusech vyznačená ochranná
zóna pracoviště řidiče v přední části autobusu.
Zahájení turistické sezony na železnici se odkládá, vlaky pro výletníky zatím nevyjedou
Doporučení jak cestovat dopravními prostředky PID v době nouzového stavu
• dodržovat základní pravidla osobní hygieny (důkladné mytí rukou, kýchání do rukávu,
používání jednorázových kapesníků)
• při čekání na zastávce i během cesty ve vozidle udržovat minimální odstup od ostatních
spolucestujících, pokud je to možné
• vyvarovat se fyzického kontaktu s ostatními spolucestujícími
• minimalizovat kontakt s částmi vozidla, pokud je to možné (např. tlačítka otvírání dveří,
řidiči městských linek na stálých zastávkách jsou povinni otvírat všechny dveře)
• respektovat ochrannou zónu ve vozidle vymezenou řidičem
• na autobusových linkách a u starších typů tramvají nepoužívat k nástupu ani výstupu
přední dveře
• při nákupu jízdenek lze použít platbu bezkontaktní platební kartou nebo pomocí mobilní
aplikace PID Lítačka
• omezit cesty veřejnou dopravou na nezbytné minimum
• při pozorování příznaků nemoci nepoužívat veřejnou dopravu vůbec
Kde získat informace o aktuálním provozu PID
•

Infolinka PID 234 704 560 (pracovní dny 6:00–20:00, víkendy 8:00–18:00)

•

Webové stránky: www.pid.cz

•
•

Informace o jízdních řádech: www.pid.cz/jizdni-rady-podle-linek
Facebook PID: www.facebook.com/prazskaintegrovanadoprava

•

Twitter PID: www.twitter.com/PIDoficialni

•

Mobilní aplikace PID Lítačka

