Rusza
rower
miejski.
32
stacje, 317 jednośladów i…
regularna dezynfekcja
Od piątku wracamy na rowery miejskie. System ruszy w
całości: do dyspozycji będziemy mieli 32 stacje i 317
rowerów. Jednoślady będą regularnie dezynfekowane –
poinformował prezydent Andrzej Nowakowski na Facebooku.
Jednym zdaniem, od piątku 8 maja wielbiciele jednośladów w
naszym mieście wrócą na ścieżki rowerowe, aby jeszcze
bardziej cieszyć się piękną pogodą. Co prawda zapowiadano,
że funkcjonowanie systemu ruszy 1 maja, czyli miesiąc
później niż zazwyczaj, ale 8 maja będzie – miejmy nadzieję –
dobrym początkiem tegorocznego sezonu.
Przypomnijmy. Płocki Rower Miejski działa z wielkim
powodzeniem od 3 lat. Dotychczas przez dwa pełne sezony z
jednośladów korzystali zarówno płocczanie, jak i turyści. Z
powodu pandemii przełożono datę startu kolejnego sezonu
Płockiego Roweru Miejskiego. Rowery miały wrócić po zimowej
przerwie na stacje w taki sposób, aby wszystkie jednoślady
były do wykorzystania od 1 kwietnia. Ze względu na obecną
sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną zagrożeniem
koronawirusem SARS-CoV-2, prezydent miasta podjął decyzję o
przesunięciu uruchomienia Płockiego Roweru Miejskiego w
sezonie 2020 o miesiąc. Także rząd zakazał – w ramach walki
z szerzeniem się koronawirusa – używania rowerów
publicznych, wpisując zakaz do rozporządzenia. Odgórny
zakaz, który wszedł w życie 1 kwietnia, dotyczył wszystkim
systemów,
następnie ten zakaz przedłużono w kolejnym
rozporządzeniu. Władze niektórych miast zwracały się o
zmianę decyzji.
Firma Nextbike Polska, operator Płockiego Roweru Miejskiego,

przeprowadziła na początku kwietnia ankietę. Aż 80 proc.
ankietowanych uznało jednoślady za bezpieczny środek
transportu w czasie epidemii, z kolei niemal 70 proc. (647)
uczestników opowiedziało się za zniesieniem zakazu
korzystania z rowerów miejskich, z czego ok. 24 proc. (221
osób) poparło przywrócenie wypożyczeń w dni powszednie od
poniedziałku do piątku, kiedy przemieszczają się z domu do
pracy.
Kilka dni temu, wraz z luzowaniem wprowadzonych wcześniej
obostrzeń, premier wstępnie zapowiedział, że rowery wrócą na
swoje miejsca w przestrzeni polskich miast. Faktycznie, do
nowego rozporządzenia wpisano możliwość korzystania z
jednośladów miejskich, co umożliwi start trzeciego sezonu
Płockiego Roweru Miejskiego od najbliższego piątku.
Rowery będą poddawane regularnej dezynfekcji, podobnie
portale obsługujące stacje systemu Płockiego Roweru
Miejskiego. Ich klawiatury również będą regularnie poddawane
dezynfekcji. Ale w płockim Ratuszu polecają korzystanie z
aplikacji na telefon i bezdotykową obsługę tych urządzeń.
Fot. UMP

