
 روسیاز کرونا و یریشگیپ یکات آموزشن

 برای رانندگان تاکسی  

 (1/7)دستورالعمل شماره
 

1 

 

 .کنند تیرعا رانندگان تاکسی بایدکه  ینکات

 

 رانندگان محترم تاکسی 

ه نا بماه می باشد که برای حفظ سالمت خود و مسافرین تالش می کنید که مانع انتشار ویروس کرو 10حدود 

 رین خصوص در زمستان شوید. تاکید و رعایت نکات بهداشتی زیر کمک خواهد کرد تا با مشارکت خود و مساف

 کمک کنید.قطع زنجیره انتقال ویروس  به

 

 کنند: تیرعا دیبا رانندگان تاکسی هاکه  ینکات

  در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا سرکار نروید. -1

 ازسوار کردن مسافران در صورت عدم استفاده آنها از ماسک خودداری نمایید. -2

  اریدر اخت و دیاستفاده کن یلف تاکسکردن سطوح مخت یضدعفون یدرصد برا 70کننده و الکل  یاز مواد ضدعفون -3

 .دیقرار ده زین نیمسافر

ست خود آن د یک قانون کلی فراموش نشود: تماس دست ها با بینی، چشم و دهان ممنوع است مگر اینکه قبل از -4

 .را با آب و صابون به خوبی شسته باشید

معمول  یول هابا استفاده از محل ار ها، داشبرد شهیش ره،یدستگشامل :تمام سطوح  ،یکار فتیهر ش انیدر پا -5

 کنید. زیتم یضدعفون

 شد.با هختیر یصندل یترشحات آلوده رو نکهیمگر ا ستین نیماش یها یکردن مکرر صندل یبه ضدعفون یازین -6

ه در هر شیش کسعی کنید حتی المقدور در داخل تاکسی هوا جریان داشته باشد. این کار با پایین نگهداشتن ی -7

 طرف ماشین هرجند خیلی کم مقدور می باشد.

 و با شما مدیگرهاز تمام ظرفیت ماشین برای سوار کردن مسافر استفاده نکنید تا فاصله الزم بین مسافران با  -8

 رعایت گردد.
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 :دیتوجه کن ریبه نکات ز نیزدن و مراجعه به پمپ بنز نیدر زمان بنز

 (. دیباک خود را پر کن) . دیرا کاهش ده نیمراجعه به پمپ بنزکه ممکن است دفعات  ییتا جا -9

 بزنند. نیشما بنز یتا برا دیسوخت درخواست کن گاهیاز کارکنان جا ن،یدر زمان زدن بنز -10

 مام آن رااز ات مصرف استفاده شود و بعد کباریکه از دستکش  دیتوجه کن دیزن یم نیبنز نیاگر خودتان به ماش -11

 .دیکن یت خود را کامل ضدعفوندس ای دیینما ضیتعو

 تا دیچیود بپخرا به دور انگشتان  یدستمال کاغذ کیو  دیحتما دقت کن د،یکه دستکش همراه نداشت یدر صورت -12

 صت درفر نیلدر او بالفاصله را ینکند، سپس دستمال کاغذ دایدستگاه تماس پ یشما با پانل دکمه ها دستان

 .دیاندازیب (در بسته حایترج)سطل زباله  نیاول

 .دیت خود را لمس نکنوجه صور چیبه ه نیدر مدت زمان حضور در پمپ بنز -13

 .دییبا آب و صابون بشو هیثان 40در انتها دستان خود را حداقل  -14

 


