Svar på skriftligt spörsmål SSS 286/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att ordna taxitransporter med
specialutrustade taxibilar och med särskilda försiktighetsåtgärder för
coronaviruspatienter och personer som utsatts för coronaviruset samt
om att skydda förarnas hälsa
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 286/2020 rd undertecknat av
riksdagsledamot Sari Sarkomaa /saml m.fl.:
Vilka åtgärder vidtar regeringen för att möjliggöra taxibilar som specialutrustas för
coronaviruspatienter och personer som exponerats för coronaviruset och transporter som
genomförs med särskilda försiktighetsåtgärder och
hur ämnar regeringen beakta transportbehov under coronakrisen så att transporterna inte
äventyrar hälsan för yrkesförare och passagerare som skjutsas i fordonet senare?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Skyddet av taxibilar och taxiförare liksom förslaget gällande särskilda coronataxibilar har också
behandlats i svaret till det skriftliga spörsmålet SS 268/2020. Så som konstaterats i nämnda svar
har Arbetshälsoinstitutet i syfte att förebygga smitta av covid-19 i persontrafiken gett
transportbranschen en anvisning. I anvisningen beskrivs åtgärder för skydd, bekämpning av
virussmitta och rengöring av fordonet. Anvisningen är avsedd att följas även i samband med
transporter som ersätts av Folkpensionsanstalten.
Så som konstateras i svaret till spörsmål SS 268/2020 försvåras införandet av särskilda taxibilar
avsedda för transport av coronaviruspatienter genom att beställningsförmedlingscentralerna som
har ingått avtal med Folkpensionsanstalten till följd av datasekretessbestämmelserna inte har rätt
att få information om en försäkrad persons eventuella smitta av covid-19 eller exponering för
smitta såvida den försäkrade inte själv vill uppge det i samband med att taxin beställs. I enlighet
med de ökade forskningsrönen kan en person ha smittats av covid-19 också utan att veta om det
och utan att ha symtom. Särskilt på grund av detta ska under alla taxifärder som ersätts via
sjukförsäkringen för tillfället iakttas en god skyddsnivå i syfte att skydda föraren, kunderna och
fordonet. Särskilda coronataxibilar kunde leda till nedsatt skydd i andra taxibilar, vilket är farligt
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särskilt med tanke på riskgrupperna.
Helsingfors 30.4.2020

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

