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 19-النقل المجتمعي وكوفيد
 

تقدم شركات النقل المجتمعي خدمة جوهرية لألشخاص ذوي اإلعاقة. إن الحفاظ على السالمة في المواصالت العامة إبان  
 الجائحة أمر مهم لهذه الفئة من الجمهور.  

 

  فيما يلي بعض الممارسات التي ينصح بها لمستخدمي النقل المجتمعي ووالسائقين والعاملين للمساعدة في الحد من انتشار
 :19-كوفيد

ارتِد غطاء وجه مناسب موصى به من مراكز السيطرة على األمراض.  إذا كنت مستثنى من ارتداء غطاء الوجه،    •
 فإننا ننصح بارتداء واقي وجه ذي برقع منسدل، ما أمكن ذلك. اسأل طبيبك إذا كنت مستثنى.

 أقدام كلما أمكن ذلك   6حافظ على مسافة تباعد  •

ثانية في كل مرة، ال سيما بعد الخروج من المرحاض، أو   20بالصابون والماء لمدة ال تقل عن اغسل يديك مراًرا  •
قبل األكل، أو بعد تنظيف أنفك، أو بعد السعال أو العطس. في حال عدم توفر الماء والصابون، استخدم مطهًرا 

 %. 60يحتوي على كحول بنسبة ال تقل عن 

 منديل ثم ألق المنديل في صندوق القمامة ثم اغسل يديك. احرص على أن يكون السعال أو العطس في •

 تجنب لمس فمك وأنفك وعينيك بيدين غير مغسولتين لمنع انتقال الجراثيم. •

 الزم بيتك إذا كنت مريًضا، وتجنب االتصال باآلخرين عن قرب.  •

 واطلب منه تطهيره.    إذا الحظت أن سطح الحافلة/ الشاحنة غير نظيف، فإننا ننصحك بإبالغ السائق على الفور  •

 سائقو النقل المجتمعي والعاملون:

 . قبل صعود الموظفين والركاب إلى الشاحنة األعراض فحوصاتيوصي بشدة بإجراء   •

 يمكن أن تشمل إجراءات الحفاظ على المسافة اآلمنة تقليص عدد الركاب عن الطاقة االستيعابية للمركبة. •

يجب أن تشمل عملية تنظيف الحافلة تنظيفًا عميقًا مع التركيز على استخدام مطهر لمسح أسطح المناطق األكثر  •

 عرضة للمس، مثل:

o  مقابض األبواب 

o   درابزين الحافلة 

o المقاعد ومساند األذرع 

o  الشبابيك 

o  يجب أن يكون الموظفون مدربين على اإلبالغ الفوري عن أي اختالط طارئ في السيارة والتعامل مع

 الموقف

 

يجب على السائقين والعاملين اتباع توجيهات شركتهم فيما يتعلق بمساعدة الركاب على الصعود والنزول من السيارة.  يجب 

لى السائقين اتباع توجيهات شركتهم فيما يتعلق باإلبالغ عن حاالت كوفيد بين العاملين ومناقشة المشكالت التي يمكن أن  ع

 تواجههم مع مشرفيهم.

 

 

 

 

 

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/recovery/self-assessment-guidance-for-personnel-eng-2020.06.05.pdf
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 لمزيد من المعلومات: 
 

https://eastbayparatransit.org/emergency- :(East Bay Paratransitإيست باي للنقل المجتمعي )

resources.htm 

:  (Nelson Nygaard Paratransit serviceنيلسون نيجارد للنقل المجتمعي )

-disabilities-with-people-serving-19-covid-during-service-https://nelsonnygaard.com/paratransit

service/-transit-route-fixed-than-solutions-different-require-may-seniors 

Alameda County Health Care Services Agency:مواجهة كوفيد ، -https://covid

19.acgov.org/index.page 

 -- (Disability Rights & Education Defense Fundصندوق الدفاع عن حقوق وتعليم ذوي اإلعاقة )

-Disability-Policy-COVID-Door-content/uploads/2020/03/Rear-https://dredf.org/wp

FINAL.pdf-033020-Recommendations 

  (:CDCأغطية الوجه الموصى بها من مراكز السيطرة على األمراض )

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html 
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