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Kolejarze #ZawszeNaSłużbie
13.05.2020

Zainicjowana przez PKP Energetyka akcja
#ZawszeNaSłużbie zainspirowała innych do
pokazania, jak działają w czasie epidemii. W
sieci pojawiło się wiele nowych materiałów.
Na filmach widać w jaki sposób pracownicy
kolei w tym wyjątkowym czasie dbają o
bezpieczeństwo. Niezależnie od tego, czy
pracują w terenie, w pociągach czy na
dworcach kolejowych. Dla każdego z nich
priorytetem jest bezpieczeństwo i sprawne
funkcjonowanie systemu.

Epidemia nie zatrzymała kolei. Codzienne życie milionów
Polaków uzależnione jest od sprawnie działającego transportu
kolejowego. Tysiące pasażerów muszą sprawnie dostać się do
swoich zakładów pracy, towary dotrzeć do fabryk czy sklepów.
W czasie epidemii kolejarze pokazują, że można na nich zawsze
liczyć. Musimy pamiętać, że większość pracowników sektora
kolejowego nie może wykonać swojej pracy zdalnie. Tym
bardziej trzeba docenić ich stały trud w zapewnieniu
niezawodnego i bezpiecznego transportu.

– Zaangażowanie, z jakim kolejarze w całym kraju podchodzą do
swoich obowiązków, jest godne podkreślania na każdym kroku.
Możemy być dumni z tego, jak w trakcie tych ciężkich dwóch



miesięcy sprawnie działa system kolejowy. W mojej opinii kolej
zdaje ten egzamin z bardzo wysoką notą – ocenia dr inż. Ignacy
Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Cieszy mnie
odzew spółek kolejowych na akcję #ZawszeNaSłużbie
zapoczątkowaną przez PKP Energetyka. Powstałe nagrania dają
okazję, by szersze grono odbiorców mogło zobaczyć czym jest i
jak działa kolej – dodaje Góra.

W sieci pojawiły się nagrania kilku spółek kolejowych. Możemy
na nich zobaczyć pracowników PKP Energetyka, PKP Intercity,
PKP PLK, Kolei Śląskich, Kolei Dolnośląskich, Kolei Mazowieckich,
Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej czy LOTOS
Kolej. Cześć podmiotów prowadzi również dodatkowe działania.
U niektórych przewoźników pracownicy służby zdrowa mogą
liczyć na bilety miesięczne za złotówkę, a inni do biletu
miesięcznego dołączają pakiet 20 bezpłatnych maseczek
ochronnych.

– Tylko wspólnie jesteśmy w stanie skutecznie zadbać o
bezpieczeństwo obywateli. Dlatego każda inicjatywa, która
wspiera trud innych służb, w szczególności medyków jest
bardzo istotna – podsumowuje dr. inż. Ignacy Góra, Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego.

Poniżej znajdują się nagrania, które dotychczas zostały
opublikowane w ramach #ZostańNaSłużbie i podobnych akcji.

PKP Energetyka:

https://www.youtube.com/watch?v=_ZoAA-ICUEc – Majówka w
Dyspozyturze Zasilania w Katowicach

https://www.youtube.com/watch?v=rgM8LHCMXqI – Stacja
tankowania lokomotyw w Olsztynie

https://www.youtube.com/watch?v=oROW_7vx8xc – Wielka
Sobota z brygadą z EZSZ Wrocław Zachodni

https://www.youtube.com/watch?v=5z2qA2Ee7LE – Wielkanoc
w Nastawni Zdalnego Sterowania w Sopocie

https://www.youtube.com/watch?v=Fj2obrv-A9M  -Świąteczny,
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nocny dyżur na Podstacji Warszawa Zachodnia

PKP PLK:
https://www.youtube.com/watch?v=szSdpBbvAxk

PKP Intercity:

https://www.youtube.com/watch?v=vdrSBkIzpM4 – Obsługa kas
biletowych

https://www.youtube.com/watch?v=Kwr3QCvVJco - Maszynista

https://www.youtube.com/watch?v=gCWtQoP5GZ0 -  Rewident

https://www.youtube.com/watch?v=_GH5DdIrPeo - Dyspozytura

https://www.youtube.com/watch?v=6VOs9L2suF8 – Drużyna
Konduktorska

Koleje Dolnośląskie:

https://twitter.com/kolejed/status/1259923088147460107

Koleje Mazowieckie:

https://www.youtube.com/watch?v=sHWGmQxJYaY

Koleje Śląskie #jeździmydlaWas:

https://www.kolejeslaskie.com/jezdzimydlawas-w-nowej-odsloni
e-ponownie-z-inicjatywy-pracownikow/

https://www.facebook.com/KolejeSlaskieOfficial/videos/7777883
92748683/

https://www.facebook.com/KolejeSlaskieOfficial/videos/2312739
34627686/

Koleje Wielkopolskie:

https://www.facebook.com/RynekKolejowy/videos/koleje-wielko
polskie-zawszenas%C5%82u%C5%BCbie/1136263556727632/

Łódzka Kolej Aglomeracyjna „Bohaterowie tych dni”:
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https://bohaterowietychdni.pl/bohater/59/szymon-dobrzynski -
Kierownik Pociągu ŁKA

https://bohaterowietychdni.pl/bohater/60/weronika - Konduktor
Pociągu ŁKA

LOTOS Kolej:

 

https://www.facebook.com/RynekKolejowy/videos/lotos-kolej-za
wszenas%C5%82u%C5%BCbie/539599163618207/
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