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نکات ی که رانندگان تاکسی باید رعا ی ت کنند .

رانندگان محترم تاکسی
حدود  10ماه می باشد که برای حفظ سالمت خود و مسافرین تالش می کنید که مانع انتشار ویروس کرونا به
خصوص در زمستان شوید .تاکید و رعایت نکات بهداشتی زیر کمک خواهد کرد تا با مشارکت خود و مسافرین
به قطع زنجیره انتقال ویروس کمک کنید.

نکاتی که رانندگان تاکسی ها باید رعایت کنند:
 -1در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا سرکار نروید.
 -2ازسوار کردن مسافران در صورت عدم استفاده آنها از ماسک خودداری نمایید.
 -3از مواد ضدعفونی کننده و الکل  70درصد برای ضدعفونی کردن سطوح مختلف تاکسی استفاده کنید و در اختیار
مسافرین نیز قرار دهید.
 -4یک قانون کلی فراموش نشود :تماس دست ها با بینی ،چشم و دهان ممنوع است مگر اینکه قبل از آن دست خود
را با آب و صابون به خوبی شسته باشید.
 -5در پایان هر شیفت کاری ،تمام سطوح شامل :دستگیره ،شیشه ها ،داشبرد را با استفاده از محلول های معمول
ضدعفونی تمیز کنید.
 -6نیازی به ضدعفونی کردن مکرر صندلی های ماشین نیست مگر اینکه ترشحات آلوده روی صندلی ریخته باشد.
 -7سعی کنید حتی المقدور در داخل تاکسی هوا جریان داشته باشد .این کار با پایین نگهداشتن یک شیشه در هر
طرف ماشین هرجند خیلی کم مقدور می باشد.
 -8از تمام ظرفیت ماشین برای سوار کردن مسافر استفاده نکنید تا فاصله الزم بین مسافران با همدیگر و با شما
رعایت گردد.
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در زمان بنزین زدن و مراجعه به پمپ بنزین به نکات زیر توجه کنید:
 -9تا جایی که ممکن است دفعات مراجعه به پمپ بنزین را کاهش دهید ( .باک خود را پر کنید ).
 -10در زمان زدن بنزین ،از کارکنان جایگاه سوخت درخواست کنید تا برای شما بنزین بزنند.
 -11اگر خودتان به ماشین بنزین می زنید توجه کنید که از دستکش یکبار مصرف استفاده شود و بعد از اتمام آن را
تعویض نمایید یا دست خود را کامل ضدعفونی کنید.
 -12در صورتی که دستکش همراه نداشتید ،حتما دقت کنید و یک دستمال کاغذی را به دور انگشتان خود بپیچید تا
دستان شما با پانل دکمه های دستگاه تماس پیدا نکند ،سپس دستمال کاغذی را بالفاصله در اولین فرصت در
اولین سطل زباله (ترجیحا در بسته) بیاندازید.
 -13در مدت زمان حضور در پمپ بنزین به هیچ وجه صورت خود را لمس نکنید.
 -14در انتها دستان خود را حداقل  40ثانیه با آب و صابون بشویید.
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