1. Vispārīgās prasības
1.1. Akciju sabiedrības „Pasažieru vilciens" (turpmāk - Pārvadātājs) iekšzemes
pasažieru vilcienu sanitārās prasības (turpmāk tekstā arī Prasības)
izstrādātas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes 2005.gada 30.novembra lēmumu Nr.280 apstiprinātajiem
noteikumu „Noteikumi par kvalitātes prasībām pasažieru pārvadājumos pa
dzelzceļu" 8.punktu, un attiecas uz pasažieru pārvadājumus nodrošinošo
un darbam uz līnijas izdodamo motorvagonu ritošo sastāvu.
2.

Motorvagonu ritošā sastāva pasažieru salonu dezinsekcija
2.1. Motorvagonu ritošā sastāva pasažieru salonos, tamburos, dienesta telpās
un mašīnista kabīnēs divas reizes gadā (maijs-jūnijs un augustsseptembris) tiek veikta mitrā dezinsekcija. Nepieciešamības gadījumā var
tikt veikta ārpuskārtas dezinsekcija. Dezinsekcijas darbus jāveic pieaicinot
medicīniski
profilaktiskā
centra
dezinfektorus.

3.

Sanitārās prasības dīzeļvilcienu tualetēm
3.1. Izdodot sastāvus reisā dīzeļvilcienu tualetes ūdens tvertnēm ir jābūt
pilnībā uzpildītām ar ūdeni. Tualetes ieejas durvīm jābūt noslēdzamām no
iekšas un tās loga stiklam nav jābūt caurredzamam. Uz ieejas durvīm jābūt
uzlīmei ar tualetes lietošanas noteikumiem.
3.2. Vilciena gaitā tualetes sanitāro stāvokli kontrolē konduktors - kontrolieris.
Iebraucot pilsētas sanitārajā zonā tas noslēdz tualetes ieejas durvis. Durvīm
ir jābūt noslēgtām iebraucot Rīgas pilsētas sanitārajā zonā pirms
Garkalnes, Ogres, un Jelgavas stacijām. Tualetes durvīm ir jābūt
noslēgtām arī iebraucot gala stacijās. Konduktoram - kontrolierim jāatver
durvis vilcienam izbraucot no iepriekš minētajām stacijām.
3.3. Gadījumā, kad tualetes ūdens tvertnē izbeidzas ūdens vai tualetē veidojas
antisanitārais stāvoklis, konduktors - kontrolieris noslēdz durvis un par
notikušo
paziņo
lokomotīvju
brigādei.

4. Gaisa temperatūra pasažieru salonos
4.1. Gaisa temperatūra elektrovilcienu vagonu salonos zemas ārējā gaisa
temperatūras apstākļos jābūt nodrošināta ne zemāka par +14°C. Izdodot
sastāvu pasažieru iekāpšanai, gaisa temperatūrai pasažieru salonos jābūt ne
zemākai par +10°C. Šajā gadījumā gaisa temperatūru +14°C jāsasniedz ne
vēlāk kā vienas stundas laikā.
4.2. Gaisa temperatūra dīzeļvilcienu vagonu salonos zemas ārējā gaisa
temperatūras apstākļos jābūt nodrošināta ne zemāka par +14°C. Izdodot
sastāvu pasažieru iekāpšanai, gaisa temperatūrai pasažieru salonos jābūt ne
zemākai par +10°C. Šajā gadījumā gaisa temperatūru +14°C jāsasniedz ne
vēlāk kā vienas stundas laikā.
4.3. Ņemot vērā dīzeļvilcienu salonu apsildes īpatnības, apstākļos, kad ārējā
gaisa temperatūra ir zemāka par -10°C, pieļaujama gaisa temperatūra
pasažieru salonos ne zemāka par +10°C.

