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در زمـان ایـن همه گیری همه افراد جامعه در معرض خطر هسـتند. 
ممکن اسـت مسـافرانی نیاز به جابجائی داشته باشـند که بیمار بوده 
یـا قصـد مراجعـه به مراکـز درمانـی را دارند که ایـن موضوع خطر 
انتقـال بیمـاری را چندیـن برابـر خواهـد کـرد. لـذا ضروری اسـت 

نکات بهداشـتی بـه طور دقیق رعایت شـود.

اطالعات خود را به روز نگاه دارید
بـا دنبـال کردن اخبـار از منابع معتبـری که اعالم گردیـده )مقامات 
بهداشـت محلـی و اخبـاری کـه دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی و 
وزارت بهداشـت اعـالم مـی کنـد( اطالعـات خـود را در مـورد 
وضعیـت بیمـاری در منطقه بـه روز نگـه دارید. اطـالع از وضعیت 

انتقـال بیمـاری بـرای محافظـت افـراد جامعه بسـیار مهم اسـت.

عالیم بیماری COVID-19 را بشناسید
عالئـم ممکـن اسـت 2-14 روز پـس از قـرار گرفتـن در معـرض 
ویروس ظاهر شـود. افراد مبتال به این بیماری ممکن اسـت ترکیبی 
از نشـانه های: سـرفه،  تنگی نفس یا مشـکل در تنفس یا حداقل دو 
مـورد از عالئـم: تب، لـرز، لرز های مکرر، درد عضالنی، سـردرد، 
گلو درد، از دسـت دادن حس چشـایی یا بویایی، را داشـته باشـند.

اگـر در معـرض مواجهـه بـا فـرد مبتـال بـه COVID-19 بـا تاییـد 
آزمایشـگاهی قـرار گرفتـه ایـد و عالئـم را نشـان داده ایـد، ممکـن 
اسـت COVID-19 داشـته باشـید. بـرای اطـالع از نحـوه آزمایش با 
مراقب سـالمت خود و با شـماره تلفن  4030 و یا 191 در مشـهد، 

تمـاس بگیرید.
اگر برای COVID-19 آزمایش شـما مثبت شـده اسـت یا مظنون به 
COVID-19 هستید اما آزمایش نشده اید، باید دستورات ابالغ شده 
 بـه شـما که شـامل رعایـت قرنطینه خانگـی اسـت را رعایت کنید.

از خود و مسافرتان محافظت کنید
توانیـد  مـی  کنیـد  محافظـت  مسـافران  و  خـود  از  اینکـه   بـرای 

مراحل زیر را انجام دهید:
دسـتان خـود را حداقـل 20 ثانیه با آب و صابون بشـویید. اگر 
صابون و آب در دسـترس نیسـت از یک محلول ضدعفونی کننده 
مبتنـی بـر الـکل اسـتفاده کنید کـه حداقـل 60 درصد الکل داشـته 

باشد.
هنگامـی کـه در کنـار افـراد دیگر هسـتید، باید یک ماسـک 
پارچـه ای و در صـورت امکان ماسـک جراحی بپوشـید. مسـافران 

نیـز قبـل از ورود بـه وسـیله نقلیه شـما باید ماسـک بزنند.
از لمس چشـم، بینی یا دهان خود با دسـت های شسـته نشـده 

کنید. خودداری 
از تماس نزدیک با افراد بیمار، خودداری کنید.

هنـگام سـرفه یا عطسـه، دهان و بینـی خود را با یک دسـتمال 
بپوشـانید، سـپس دسـتمال را درون سـطل زباله درب دار انداخته و 

دسـتان خود را بشویید.
از مسـافران بخواهیـد که برای ایجاد فاصلـه فیزیکی در عقب 

بنشینند. خودرو 
از سـوار کـردن مسـافران متعـدد در خـودرو به طـور همزمان 

اجتنـاب کنید.
در صـورت امـکان از تبـادل وجـه نقد خـودداری کنیـد. اگر 
الزم اسـت از مشـتری پـول دریافـت کنیـد، از دسـتکش یکبـار 
مصـرف اسـتفاده کنید. بـرای هر مشـتری از یک جفت دسـتکش 
جدیـد اسـتفاده کنیـد و آنهـا را به طور صحیـح در زبالـه درب دار 

بیندازید.
دسـتمال و ضد عفونی کننده دسـت را برای مسـافران خود در 

دسـترس قرار دهید.
اطالعـات را بـرای مسـافران در صندلـی عقـب خـودرو در 

معـرض دیـد قـرار دهیـد. 
تماس هارا محدود کنید

از سوار کردن چندین مسافر در یک تاکسی خودداری کنید.
از مسـافران بخواهیدکـه در صندلـی عقـب بنشـیند و اجـازه 
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ندهیـد کـه مسـافران در صندلـی جلـو بنشـینند.
در صـورت امـکان از تمـاس نزدیـک با مسـافران خـودداری 

کنید.
هنگامـی که در خارج از وسـیله نقلیه هسـتید، حداقـل دو متر 

از مسـافران فاصله بگیرید.
در هنـگام حمـل و نقـل مسـافر در وسـایل نقلیـه بزرگتر مانند 
اتوبـوس از مسـافران بخواهیـد که دو متـر از راننده دورتر بنشـینند.
از مسـافران بخواهید که در هنگام سـوار شـدن و پیاده شـدن، 

کیف و وسـایل شـخصی خود را خودشـان جابجا نمایند.
اگر برای شـرکتی کار می کنید که ناوگان بزرگی از وسـایل 
نقلیـه را ارائـه مـی دهـد، از مدیریت شـرکت بخواهید در ماشـین / 
 تاکسـی، با استفاده از یک پارتیشن بین راننده و مسافر، جدا گردد.
از اسـتفاده از گزینـه هـوای چرخشـی داخلـی بـرای تهویـه 
خـودرو هنـگام حمل مسـافر خودداری کنیـد. از تهویـه اتومبیل به 
نحـوی اسـتفاده کنید تا هـوای تازه از فضـای بیرون وارد شـود و یا 

پنجـره هـای وسـیله نقلیه پایین باشـد.
از پیشـنهاد مـواردی ماننـد بطـری آب یـا مجـالت که ممکن 

اسـت بـرای مسـافران تهیه شـود، خـودداری کنید.
قبـل از تمیـز کردن و ضدعفونی کردن، از تماس با سـطوحی 
کـه اغلب مسـافرها یـا راننـدگان دیگر آنـرا لمس می کننـد، مانند 
قـاب درب / دسـت گیره، پنجـره، کمربنـد ایمنـی، فرمـان، دنـده و 

سـایر قطعات وسـیله نقلیه خـودداری کنید.
زمان های کلیدی برای تمیز کردن دسـت ها عبارتند از: قبل، 
حیـن و بعـد از تهیه غذا، قبـل از خوردن غذا، قبل و بعد از اسـتفاده 
از توالت، بعد از سـرفه یا عطسـه، قبل و بعد از شـیفت کاری، قبل 
و بعـد اززمـان اسـتراحت کاری، بعد از جابجایی وسـایل شـخصی 
مسـافران )در صورتـی که قابل اجتناب نبوده اسـت(، بعـد از مبادله 
پـول، قبـل از قـراردادن و بعـد از درآوردن ماسـک صـورت، قبـل 
از پوشـیدن و بعـد از درآوردن دسـتکش، قبـل و بعد از اسـتفاده از 

بنزین. نازل 
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اگـر ناگزیـر به انتقـال بیماران بـه مراکز درمانی شـده 
ایـد، حتمـاً اقدامات احتیاطـی زیر را انجـام دهید:

حتمـاً ضـد عفونـی کننـده دسـت الـکل حـاوی حداقـل 60 
درصـد الـکل در دسـترس باشـد و از آن بـه طـور مکـرر اسـتفاده 

. کنید
از وسـایل محافـظ شـخصی ماننـد ماسـک مناسـب اسـتفاده 

. کنید
فاصلـه گـذاری فیزیکی را با نشـاندن مسـافر در صندلی عقب 

کنید. رعایت 
اگر به فرد مشـکوک در سـوار شـدن یا پیاده شـدن از وسـیله 
نقلیه کمک می کنید حتما شـیلد )صفحه( محافظ صورت و گان 

)پوشـش روی لباس( داشته باشید.
بعـد از کمـک بـه مسـافر بیمار بـرای خـروج از اتومبیـل، باید 
تمام تجهیزات حفاظتی )ماسک و گان( را تعویض کرده و دستان 
خـود را بشـویید و قبل از بازگشـت بـه درون خودرو، با اسـتفاده از 

ضـد عفونـی کننده حاوی الـکل آن را ضـد عفونی کنید.
تهیـه وسـایل حفاظت شـخصی را از صنف خود درخواسـت 

کنید.

منابع:
1-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/
community/organizations/rideshare-drivers-for-
hire.html
2-COVID-19 Pandemic: Guidance for Rideshare 
and Taxi Drivers

مسافران
از مسـافران بخواهید از ماسک اسـتفاده نمایند و در صورت عطسه 
یا سـرفه از دسـتمال اسـتفاده کـرده و بعـد از خروج از وسـیله نقلیه 

دسـتمال را در ظـرف زبالـه درب دار بیاندازند.
فـوراً هـر مسـافری را کـه بـه طور عمـد و با سـهل انـگاری موجب 
اتومبیـل  بیمـاری زا و ویـروس در فضـای داخـل  انتشـار عوامـل 
می شـود، بـه مدیریـت شـرکت / یـا مقامـات مرجـع، در صـورت 

لـزوم گـزارش دهیـد.
حمـل و جابجائـی مسـافران بیمـار را حتـی المقـدور بـه گروه های 

واجـد شـرایط )اورژانـس 115( محـول کنید. 
از برخـورد تبعیض آمیـز بـا مسـافران بر اسـاس نژاد، ملیت، شـغل و 

یـا دالیل دیگرخـودداری کنید.

بطـور مکـرر و منظـم خـودروی خـود را ضـد عفونی 
کنید

بـرای تمیـز کـردن و ضـد عفونی کردن خـودرو در هـر زمان 
ممکـن برنامـه ریـزی کنیـد - بـه خصـوص بعـد از جابجایـی هـر 
مسـافر و بعـد از هربـار کـه مسـافری را بـه و یـا از مراکـز درمانـی 

منتقـل مـی کنید. 
در ضد عفونی کردن توجه زیادی به سـطوحی داشـته باشـید 

که اغلب توسـط مسـافران لمس می شـود.
از ضد عفونی کننده های تایید شده استفاده کنید.

هنـگام ضدعفونی کـردن، دسـتکش یکبار مصرف بپوشـید و 
فقـط یک بـار از آنها اسـتفاده کنید.

انتقـال بیماران بـه مراکز درمانی را به گروه های واجد شـرایط 
)اورژانس 115( محول کنید.

اگـر از راننـدگان وسـایط نقیلـه در گروه هـای انتقـال دهنـده 
بیمـاران بـه مراکز درمانـی هسـتید، از تمامی راهنماهـای مربوط به 

ایـن صنف تبعیـت کنید.

انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران
گروه پزشکی اجتماعی و خانواده دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پایگاه خبری پیشگیری و سالمتی بالینی »ساپیبا«


