
Tillsammans 
skapar vi en 
tryggare resa 

7 tips på hur du kan resa 
tryggare under coronapandemin

Res inte om du är sjuk! Stanna inne, vila och krya på dig. 
Snart är du pigg och redo att ta dig an världen igen!

Välj andra färdsätt om du kan, exempelvis gång och 
cykel. På så vis lämnar du plats till dem som måste åka 
buss och tåg.

Håll avstånd på perronger, hållplatser, i väderskydd och 
inne i tåget och bussen. På så vis minskar du risken för 
smittspridning.

Undvik rusningstrafik och onödiga resor. Så kan du börja 
din dag lite tidigare eller senare och därmed inte resa när 
andra reser? Bra! Då hjälper du till att minska trängseln.

Är bussen full eller tycker du att det är många som stiger 
på efter dig? Har du möjlighet så ta nästa buss eller 
hoppa av och ta en skön promenad den sista biten.

Är du 70 år eller äldre eller i riskgrupp bör du undvika 
att resa med buss och tåg.

Generella råd från Folkhälsomyndigheten:
• Stanna hemma om du är sjuk.
• Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
• Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och 

vatten.
• Hosta eller nys i armvecket.
• Undvik att röra ögon, näsa och mun.
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Här köper du biljett eller 
aktiverar periodbiljett
Reseappen
Köp alla typer av enkel- och periodbiljetter och  
aktivera biljetten själv direkt i appen. 
Mina sidor
Köp periodbiljett och fyll på din reskassa.
Försäljningsställen
Köp enkel- och periodbiljett, betala med reskassa*, 
betalkort eller kontant.
Kundcenter
Köp enkel-och periodbiljett, betala med reskassa*, 
betalkort eller kontant. Du kan även ringa till Kundcenter 
och beställa en periodbiljett över telefon, du får sedan 
biljetten hemskickad och betalar mot faktura. 
Biljettautomat
Köp tågbiljett och vissa bussbiljetter. Aktivera periodbiljett 
tåg. Betala med reskassa* eller betalkort.
sj.se och oresundstag.se
Köp tågbiljett och vissa bussbiljetter. På sj.se kan du ringa 
och beställa enkelbiljett.
Växjö stadstrafik
Köp vuxenbiljett och betala med Resekortet reskassa samt 
aktivera alla typer av periodbiljetter.
På vissa regionbussar och Älmhult stadstrafik kan du 
gå fram till föraren och köpa enkelbiljett med Resekortet 
reskassa eller betalkort samt köpa/aktivera periodbiljett.
Övriga giltiga färdbevis:
- Skolkort (vanliga regler gäller)
- Kallelse till vård och tandvård
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