
کرونا ویروس برای بیماری نکات آموزشی پیشگیری از 

 (1/11)دستورالعمل شماره استفاده از عابر بانک

 رعایت گردد. عابربانک از استفاده هنگام در نکاتی که باید

 

 دیده انجام خودتان یگوش یرو بر شده نصب برنامه با را دیخر ای و یپول یها ییجابجا دیکن یسع تا حد امکان -1

 .دیبرسان حداقل به را بانک عابر یها ستمیس از استفاده به ازین تا

 مصرف کباری دستکش خودتان با حتما دیشد خارج منزل از عابربانک از پول برداشتن قصد با اگر از،ین صورت در -2

 .داشته باشید همراه به

 دستان از یکی در ابتدا. دینزن دست زیچ چیه به و دیکن عمل کامل یاریهوش با ،بانک عابر دستگاه به دنیرس هنگام -3

 .دیساز آماده را بانک عابر کارت گرید دست با و دیبپوش را مصرف کباری دستکش

 اقدام دار دستکش دست با و دیینما دستگاه خوان کارت محل وارد دستگاه با دست تماس بدون و دقت با را کارت -4

 .دیینما مدنظر مبلغ و رمز ورود جهت دستگاه یها دکمه فشار به

 پول دار دستکش دست با و دیبگذار بیج در را کارت دستکش بدون دست با دستگاه از کارت شدن خارج از پس -5

 . دیکن یخوددار اسکناس با میمستق تماس از. دیبگذار یک پاکت داخل را

 درصد ضدعفونی کنید. 70ارت خود را با محلول الکل شود در صورت داشتن اسپری الکل ، کتوصیه می  -6

 با تماس در که دستکش ییرو قسمت با بدنتان یجا چیه که دیکن خارج دستتان از یطور را دستکش تینها در -7

 .نکند دایپ تماس است گرفته قرار دستگاه

 .دیاندازیب( سربسته حایترج) خودتان کینزد زباله سطل نیاول در را دستکش بالفاصله -8

 .دیینما استفاده کباری فقط مصرف کباری دستکش هر از -9

 دستمال کی و دیکن دقت حتما ، دستکشبه همراه نداشتن  و بانک عابر دستگاهاستفاده از  تضرور صورت در -10

 دستمال سپس و نکند دایپ تماس دستگاه یها دکمه پانل با شما انگشتان کهیطور دیچیبپ انگشتان دور به یکاغذ

 .دیاندازیب( سربسته حایترج) خودتان کینزد زباله سطل نیاول در بالفاصله را یکاغذ

 .دینکن لمس را خودتان صورت وجه چیه به آن از بعد و دستگاه از استفاده طول در -11
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دستان خود را با ، از اتمام کار با دستگاهبالفاصله بعد اگر اسپری، ژل یا مایع ضدعفونی کننده همراه خود داشتید،  -12

 یکی از این مواد بطور کامل آغشته کنید تا ضدعفونی شوند.

کننده ای با خود به همراه نداشتید، حتما از افراد حاضر در اطراف دستگاه وجود ماده اگر هیچ ماده ضدعفونی  -13

 ضدعفونی کننده در محیط اطراف را جویا شوید و در صورت وجود حتما استفاده نمایید.

و در اولین فرصت و نزدیک ترین مکان اقدام به شتستشوی دست خود با آب  بانک، اتمام کار با دستگاه عابربعد از  -14

 و سپس بطور کامل ضدعفونی نمایید. نماییدثانیه  40صابون به مدت 

 


