BUSSIVASTAAVA

OHJE
BUSSIVASTAAVILLE
Bussivastaavia on kaksi per bussi.

OHJEEN SISÄLTÖ
Tiivistelmä: bussivastaavan neljä tärkeintä vastuuta
Tarkempi vastuukuvaus
Apua ja tukea?
Ohjeet WA-viestintään

TIIVISTELMÄ: BUSSIVASTAAVAN NELJÄ TÄRKEINTÄ VASTUUTA
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Kukaan matkustaja ei jää bussista.
Bussissa on kiva tunnelma.
Matkustajat saavat lounasrahansa oikeina päivinä.
Välitä matkaryhmän johtajalle tulo- ja lähtöaikanne sekä mahdolliset poikkeustilanteet.

TARKEMPI VASTUUKUVAUS
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Luo parisi kanssa WhatsApp-ryhmä, jossa jäseninä ovat kaikki bussissa olevat.
•
Vain bussivastaavat ovat ryhmän pääkäyttäjiä eli admineja.
•
Saatte tätä varten joukkueen antaman liittymän ja puhelimen.
•
Katso alta viestintäkaavio.
Matkaryhmän johtaja luo toisen WA-ryhmän, jossa jäseninä olet sinä ja muut matkaryhmän bussivastaavat.
•
Ilmoita tähän ryhmään oman bussisi lähtö- ja saapumisajat sekä mahdolliset poikkeustilanteet.
Pidä nimenhuuto ja laskenta aina ennen lähtöä.
•
Jos joku puuttuu, kysy ensin kadonneen kavereilta. Yritä tavoittaa kadonnut soittamalla. Jos et tavoita kadonnutta etkä saa hänestä mitään lisätietoa, ota välittömästi yhteys matkaryhmän johtoon.
•
Bussi ei saa lähteä liikkeelle, ennen kuin kaikki ovat koossa.
•
Bussissa ei saa olla ylimääräisiä matkustajia toisista busseista, eikä busseja saa vaihtaa matkan aikana.
Säilytä nuorten lounaskassa ja jaa se päivittäin ohjeiden mukaan bussin matkustajille.
•
Lounasrahan jakopäiviä on ryhmästä riippuen 4–5.
Huolehdi hyvästä fiiliksestä ja järjestyksestä bussissa.
Toimi yhteistyössä englanninkielisen bussioppaan ja bussikuskin kanssa.
•
Opas ja bussikuski tietävät matkareitin ja -aikataulun.
Tiedota bussiin liittyvät poikkeustilanteet matkaryhmän johtajalle (esim. ylimääräiset pysähdykset).
•
Jos bussiin tulee vika, sen hoitavat opas ja bussikuski. Sinun tehtäväsi on pitää matkaryhmän johtaja ajan
tasalla.
Kun bussi saapuu hotellille, hae hotellien respasta avainkorttikuoret ja jaa ne nuorille (yksi jokaiselle nuorelle).
•
Jos kaikkia huoneen nuoria ei ole omassa bussissa, pidä ylimääräiset avaimet itselläsi ja odota seuraavia
bussivastaavia.
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Vastuuvuoro päättyy siihen, kun yhteinen ohjelma on loppunut, bussi palaa hotellille ja partiorespa on saapunut
paikalle. Tästä alkaa partiorespan vastuu.
•
Bussivastaavan vapaapäivä on Kalahari Resortsin vesipuistopäivä, jolloin bussit eivät liiku.
•
Myös illat ovat lähtökohtaisesti vapaita, paitsi jos kohdalle tulee partiorespa- tai hotellipäivystysvuoro.
•
Bussivastaavan ei myöskään tarvitse seurata matkustajia päiväohjelmassa esimerkiksi Hersheyn suklaatehtaalla, New Yorkin Central Parkissa tai Washingtonissa Arlingtonin hautausmaalla. Oleellista on varmistaa, ettei
kukaan liiku yksin ja kertoa osallistujille bussista lähtiessä, moneltako lähdetään ja missä tavataan.

APUA JA TUKEA
Pestissäsi saat aina tukea.
1.
2.

Bussiopas ja bussikuski tietävät reitin ja aikataulun. Heiltä voit aina kysyä tarkempia tietoja reitistä. He hoitavat
poikkeustilanteet, jos bussiin tulee tekninen vika. Bussikuski ja opas puhuvat vain englantia.
Jos et tiedä mitä tehdä, ota yhteys WA-viestillä matkaryhmäsi johtajaan. Jos hän on samassa bussissa, voit myös
käydä koputtamassa häntä olkapäähän.

Ohjeet WA-viestintään seuraavalla sivulla!
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