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Miután gyógyszertárunk dolgozói közül ketten vidékről járnak be, egy dolgozó pedig a város másik részéről és iskolás gyermekeket is szállítunk,
így sajnos - bármennyire is szeretnénk - nem tudjuk függetleníteni magunkat az autóktól.
2 kolléganő a közelben lakik. Egyikük gyalog, másikuk biciklivel jár dolgozni.
Az autós közlekedés során figyelünk arra, hogy a fogyasztás szempontjából optimális sebességgel haladjunk.
Ahol huzamosabb ideig kell megállnunk (pl.vasúti átjáró piros jelzése), mindig leállítjuk a gépjárművet.
Hosszútávon szeretnénk lecserélni a benzines autóinkat elektromosra vagy hibridre. Bízunk abban, hogy a jövőben ezek ára jelentősen csökkenni fog.

HOGYAN KÖZLEKEDÜNK MOST?

Dolgozó, munkatárs neve

Milyen célok kapcsán közlekedik általában,
az elmúlt 2-3 hónap utazásait figyelembe véve?

Milyen közlekedési eszközzel
teszi meg ezt az utat?

pl. munka, gyerekek szállítása, bevásárlás, családlátogatás, szórakozás, nyaralás

Bojtorné Katona Ágnes
Ferenczyné Dr.Angyal Angéla
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Kiripolszky Tímea
Dr.Szabó Júlia
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A járványügyi helyzet miatt a közlekedésünk a legalapvetőbb célokra korlátozódik.
Egyéb helyekre (pl.orvos, okirat beszerzése…) csak halaszthatatlan esetben megyünk.

Hogyan tudnánk változtatni ezen, hogy csökkenjen a közlekedésünk, utazásunk
környezeti hatása?

Próbáltunk a bejárásra alternatív megoldást találni. Sajnos ez egyik autóval járó kolléganő esetében sem váltható ki tömegközlekedéssel.
Bojtorné Katona Ágnes

Vidékről jár be. A 2 gyerek 2 különböző általános iskolába jár, ami az utazási időt
megsokszorozná.

Ilyés Ramóna

Vidékről jár be a párjával együtt. Sajnos a kistelepülésről, ahol laknak nagyon ritkán járnak buszok.
Bár munkaidejük lényegesen eltér, mindig együtt, egy autóval utaznak – bevárják egymást.

Dr.Szabó Júlia

Debrecenben, de a gyógyszertártól messze lakik. Iskolás gyermeket is ő viszi. Közvetlen
tömegközlekedési eszköz nincs.
Csak 2-3 átszállással lenne megoldható, ami sajnos nagyon megnövelné az utazással töltött időt.

Jelen járványügyi helyzetben, amin változtatni tudunk: szerencsére a gyógyszertár közelében posta, piac,
boltok...találhatóak
A bevásárlásokat, az ügyintézést lehetőleg a közelben oldjuk meg. Gyalogosan közlekedve.
Ahol lehet összevárjuk egymást – például pékség, posta. Egyvalaki megy és intézi mindenkinek. Természetesen gyalog vagy biciklivel.
Egyik kolléganő letöltötte az iCsekk alkalmazást és amelyik csekknél lehetséges, ezen keresztül fizetünk, így egyáltalán nem kell elindulni.
Az egyik kolléganő gyerekének az iskolája a közelben van. Ő ezentúl a gyógyszertárnál parkol és gyalog megy a gyerekért,
így egy autózást kiiktat.

Alapvetően a kitűzött dolgokat betartottuk és abban maradtunk, hogy ezeket ezentúl is tovább fogjuk folytatni.
Egy esetben az időjárás akadályozta meg a gyalogos közlekedést - a gyereken sportcipő volt,
így esőben nem kockáztatta a kolléganő az elázást.
A feladatot nagyon élveztük és igyekszünk ezentúl is odafigyelni, hogy a lustaság helyett a környezettudatos megoldást válasszuk.
Különösen akkor majd, amikor a járvány nagyobb mozgásteret biztosít a mostaninál.
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