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Phương Tiện Chuyên Chở Công Cộng cho Người Khuyết Tật và
COVID-19
Các công ty chuyên chở người khuyết tật cung cấp dịch vụ thiết yếu cho người khuyết tật. Việc
bảo vệ an toàn giao thông công cộng trong thời gian đại dịch là rất quan trọng đối với nhóm dân
số này.
Sau đây là một số phương thức khuyến nghị để giúp ngăn ngừa lây lan COVID-19 cho các
hành khách sử dụng phương tiện chuyên chở cho người khuyết tật, tài xế lái xe và nhân viên:
• Đeo khẩu trang thích hợp theo khuyến cáo của CDC. Nếu quý vị được miễn đeo khẩu
trang, chúng tôi khuyến khích quý vị nên đeo tấm chắn mặt có rèm che, nếu có thể
được. Hỏi bác sĩ của quý vị để biết quý vị có thuộc diện được miễn hay không.
• Duy trì khoảng cách sáu feet bất kỳ khi nào có thể được
• Rửa tay thường xuyên bằng xà bông và nước trong ít nhất 20 giây, đặc biệt là sau khi đi
vệ sinh, trước khi ăn và sau khi hỉ mũi, ho, hoặc hắt hơi. Sử dụng dung dịch khử trùng
bàn tay có nồng độ cồn ít nhất 60% nếu không có xà bông và nước.
• Che miệng và mũi bằng khăn giấy khi ho hoặc hắt hơi, sau đó vứt bỏ chiếc khăn đã sử
dụng vào trong thùng rác và rửa tay.
• Tránh chạm vào miệng, mũi, và mắt của quý vị khi chưa rửa tay để tránh làm lây lan vi
trùng.
• Ở nhà khi quý vị bị bệnh và tránh tiếp xúc gần với những người khác.
•

Nếu quý vị cảm thấy một bề mặt trên xe buýt/xe van là mất vệ sinh, chúng tôi khuyến khích quý vị
nên cho nhân viên lái xe biết và đề nghị họ khử trùng đó khu vực đó cho quý vị.

Tài xế lái xe và nhân viên trên phương tiện chuyên chở công cộng cho người khuyết tật:
• Rất nên tiến hành các bước quy trình kiểm tratriệu chứng trước khi nhân viên và hành
khách lên xe.
• Giãn cách tiếp xúc trên xe buýt cỡ nhỏ có thể bao gồm giảm số lượng hành khách trên
xe.
• Quy trình làm sạch xe buýt sẽ bao gồm làm sạch kỹ lưỡng, đặc biệt chú ý đến việc lau
sạch tất cả các bề mặt thường xuyên chạm vào bằng chất khử trùng:
o
o
o
o
o

tay nắm trên cửa
thanh vịn
ghế ngồi và phần tay ghế
cửa sổ
Nhân viên nên được huấn luyện về cách thức báo cáo và giải quyết ngay các
tình huống khẩn cấp trên xe

Tài xế lái xe và nhân viên cần tuân thủ các quy định hướng dẫn của công ty đối với việc
trợ giúp hành khách lên và xuống xe. Các nhân viên lái xe cần tuân thủ các quy định
hướng dẫn của công ty về báo cáo các trường hợp mắc COVID ở nhân viên và giải quyết
bất kỳ vấn đề nào với cấp giám sát của mình.
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Nơi tìm hiểu thêm thông tin:
East Bay Paratransit: https://eastbayparatransit.org/emergency-resources.htm
Nelson Nygaard Paratransit Service: https://nelsonnygaard.com/paratransit-service-duringcovid-19-serving-people-with-disabilities-seniors-may-require-different-solutions-than-fixedroute-transit-service/
Cơ Quan Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Quận Alameda, Ứng Phó với COVID: https://covid19.acgov.org/index.page
Quỹ Bảo Vệ Giáo Dục & Các Quyền của Người Khuyết Tật (DREDF.org) -https://dredf.org/wp-content/uploads/2020/03/Rear-Door-COVID-Policy-DisabilityRecommendations-033020-FINAL.pdf
Quy Định về Đeo Khẩu Trang của các Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC):
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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