
  روسیو کرونابیماری  از یریشگیپ یآموزش تکان

 (1/9ه )دستورالعمل شمارو گاز  نیبنز پمپمراجعه به  در

 

 گردد. تیرعا دیباو گاز  پمپ بنزینکه در مراجعه به  ینکات

 

 

 . دیده کاهش را وسیله نقلیه خود( لیگازوئ ای و گاز ن،یبنز)سوختگیری  دفعاتتعداد  امکان حد تا -1

 تا دیپرکن حداکثرتا  را خود خودرو باک دیکن یسع ،یج ان یس یها ستگاهیا ای و ها نیبنز پمپ به مراجعه بار هر در -2

 .دیشو سوختگیری یبرا مراجعه به مجبور کمتر دفعات

 کباری دستکشجفت  کی حداقل خودتان با حتما دیشد خارج منزل از قصد سوختگیری با اگر از،ین صورت در -3

 .دیببر همراه به مصرف

 دستان از یکی در ابتدا. دینزن دست زیچ چیه به و دیکن عمل کامل یاریهوش با یریسوختگ محل به دنیرس هنگام -4

 .دیده قرار دستگاه کارت محل در را سوخت 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 -5

 .دیینما رمز ورود جهت دستگاه یها دکمه پانل از استفاده به

 اقدام و دیبردار را نازل دسته دار دستکش دست با. دیکن یخوددار سوخت گاهیجا در نازل دسته با میمستق تماس از -6

 . دیینما یریگ سوخت به

 . دیبگذار بیج در و دیبردار دستگاه از را سوخت کارت دستکش بدون دست با ،یریگ سوخت اتمام از پس -7

 کارت شخصا خودتان دیکن یسع و دینده( سوخت مبلغ افتیدر مسئول) نیبنز پمپ اپراتور به را کارت امکان حد تا -8

 دستکش دست با خودتان ای و کند وارد را شما رمز که دیبخواه پراتور از سپس. دیبکش سوخت وجه اخذ دستگاه به را

 .دیکن وارد را خودتان کارت رمز دار

 با تماس در که دستکش ییرو قسمت با بدنتان یجا چیه که دیکن خارج دستتان از یطور را دستکش تینها در -9

 .نکند دایپ تماس است گرفته قرار نازل ای و دستگاه

 .دیاندازیب( سربسته حایترج) خودتان کینزد زباله سطل نیاول در را دستکش بالفاصله -10

 .دیینما استفاده کباری فقط مصرف کباری دستکش هر از -11
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 دستمال کی و دیکن دقت حتما نبود تان همراه دستکش کهحین اینو در  نیبنز پمپ به ت مراجعهضرور صورت در -12

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

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

 استفاده یکاغذ دستمال کی از زین یریگ سوخت نازل برداشتن یبرا دیکن دقت حتما نبود تان همراه دستکشاگر  -13

 .دیینما

 .دینکن لمس را خودتان صورت وجه چیه به آن از بعد و نیبنز پمپ در حضور طول در -14

و قبل از ورود به خودرو  یریگ سوخت از بعد بالفاصلهاگر اسپری، ژل یا مایع ضدعفونی کننده همراه خود داشتید،  -15

کارت سوخت و ،  بطور همزمان دستان خود را با یکی از این مواد بطور کامل آغشته کنید تا ضدعفونی شوند.خود، 

 کارت عابربانک خود را نیز ضدعفونی نمایید.

ه ضدعفونی کننده ای با خود به همراه نداشتید، حتما از کارکنان پمپ بنزین وجود ماده ضدعفونی کننده اگر هیچ ماد -16

 در پمپ بنزین را جویا شوید و در صورت وجود حتما استفاده نمایید.

صابون بشویید و سپس بطور  و آب با هیثان 40 حداقل را خود دست یریگ سوخت اتمام از بعد ممکن فرصت نیاول در -17

 کامل ضدعفونی نمایید.


