
 
 
 

ستاد ملی مدیریت بیماری 

 کرونا
 
 

 19برای مقابله با کووید 

 (کرونا ویروس)

 

 
 اصول مهم مراقبت بهداشتی به همراه راهنمای برخورد 

 و قضـاییمواجهه تعزیراتی، انتظامی 

 

 نسخه دوم -1398اسفند ماه 
 

  



 
 
 
 

2 

 

ستاد ملی مدیریت بیماری 

 کرونا

 تاکسی -خودروهای درون و برون شهری

و  پیشگیری، کنترل و کاهش بروز و شیوع ویروس کرونا 

 قطع زنجیره انتقال

   

 مقدمه:

سایی راه های انتقال این ویروس کننده بیماری نقش مهمی در کنترل آن دارد. راههای انتقال عامل ایجادشنا

از طریق طور عمده های تنفسی بهلی ویروسعنوان یک اصل کولی به ،استطور دقیق مشخص نشدهبه هنوز

های کنونی این بر اساس دانسته گردند.و یا لمس اشیاء آلوده منتقل میسرفه، عطسه،  به صورتریز قطرات 

واند بروز نماید و در تتنگی نفس میو بیماری از یک طیف مالیم تا شددددید با عالیمی هم ون تس، سدددرفه، 

ست منجر شدیدتر ممکن ا سایی کلیهبه ذات موارد  شی از این بیماری  ،الریه، نار و مرگ گردد. درصد مرگ نا

 است.طور دقیق مشخص نشدههنوز به

سان به ویروس کرونا انتقال، اطالعاتبا عنایت به آخرین  سرفه، عطسه، تخلیه از ان سان از طریق  شحات  ان تر

ستبینی و دهان  صلهدر  تواندویروس میاین . ا شود.متری از  2تا  1 فا سه منتقل  سرفه یا عط راه  طریق 

میز و ، هادسددتگیره در تجهیزات،  یروس مانندآلوده به و و سددطو  با محیط هاتماس دسددت، دیگر انتقال

طور عمومی و مشدتر  اسدتفاده هب هوسدایلی ک ، پریز و کلیدهای برق و کلیههالهپنرده ، صدندلی، شدیرآ ت

بنابراین حائز اهمیت است پس از تماس نظایر آن(.  و ،اسکناس، اسناد و مدار  دست به دست شده) شودمی

 .یدآ  و صابون شستشو ده با هر فرد یا اشیاء مشکو  دست و صورت خود را با

 

 اقدامات کنترلی بهداشت محیطی 

 و اشیاء  ،هوا، سطو عفونت در عامل کاهش غلظت  هدف:

نترل کرونا ویروس در جهت جلوگیری و کتوصددیه و راهکار اقدامات بهداشددتی هدف از تهیه این راهنما ارائه 

برای کلیه کارمندان، پرسنل، نیروهای خدماتی و ی را . این راهنما اطالعات بهداشتهای مسافربری استپایانه

 دهد.ارائه می جهت کاهش امکان انتقال بیماری د دارند،ها فعالیت و رفت و آمافرادی که در این مکان
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ستاد ملی مدیریت بیماری 

 کرونا

 

ر یا مشکو ، ، جداسازی فضا یا رعایت فاصله حداقل یک متر از افراد بیمامناسس و مطلو  تهویه راهکارها:

 .ضدعفونی سطو  و اشیاء

 بهداشت فردی:.1

 پرهیز کنید؛با یکدیگر  و رو بوسی کردن دست دادن از 

 بر پایه  کنندهمواد ضدعفونیها با آ  و صابون )طبق دستورالعمل( و یا استفاده از شستن مرتس دست

الکل قبل از دست زدن به دهان، بینی، و چشم و بعد از دست زدن به سطو  و اشیاء و هم نین بعد 

 از دستشویی و قبل از سرو غذا ضروری است؛

 چشم، دهان، و بینیها با عدم تماس دست 

 های عمومی و شلوغ پرهیز حضور در مکان ازامکان محدود و های خارج از منزل را تا حدعالیتف

 ؛کنید

 تا حد امکان  اجتنا  کرده و و هم نین خوردن غذاهای آماده های عمومی از خوردن غذا در محیط

 ؛صورت کامال پخته استفاده کنیداز مواد غذایی به

  استراحت و از ماسک با نحوه صحیح استفاده کنید و در در صورت مشاهده عالیم سرماخوردگی

 مراجعه نمایید؛ صورت شدید شدن عالیم به مراکز درمانی

  در صورت مواجهه با افراد بیمار، تا زمان رسیدن آمبو نس یا انتقال به مراکز درمانی، حتی ا مکان

 در یک مکان جدا از سایرین نگه داشته شوند؛

 از دستمال کاغذی استفاده نمایید؛خودروای هبرای تماس با دستگیره ، 

  که دستمال وجود نداشت از در صورتی)عطسه یا سرفه کردن  هنگامکاغذی از دستمال استفاده

 ضروری است؛ قسمت داخلی آرنج موقع سرفه و عطسه استفاده کنید(

 وسایل نظافت مورد استفاده در خودرو پس از هر بار استفاده گندزدایی شود؛ 

 ها به صورت آنالین، کارت  و یا با ا مکان از گرفتن پول نقد خوددرای کرده و پرداخترانندگان حتی

 ها صورت گیرد؛ استفاده از اپ

 طبی به  کننده بر پایه الکلاز ماسک و دستکش استفاده نمایند و ترجیحا مواد ضدعفونی رانندگان

 همراه داشته باشند؛

 و مستعد نمودن افراد در  بدن تاثیر آن بر تضعیف سیستم ایمنی عدم استعمال دخانیات به دلیل

  .ابتال به ویروس

 :بهداشت مواد غذایی. 2
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ستاد ملی مدیریت بیماری 

 کرونا

 های یکبار مصرف تهیه شود؛بندیمواد غذایی و آ  آشامیدنی ترجیحاً در بسته 

 ده استفاده شبندی خرید نشود و از مکانهای مطمئن و مواد غذایی بستههای خیابانی از دستفروش

 گردد؛

  ؛غذاخوردن ترجیحا استفاده از ظروف یک بار مصرف برای  

 :خودروبهداشت . 3

  گونه های موجود در اینها و دری ه، شیشهکهطوریا حتما وضعیت تهویه مناسس باشد. بهخودروهادر

صورت گردش و وضعیت تهویه ماشین هم به باز باشدرای ایجاد جریان هوا باز یا نیمهوسائط نقلیه ب

  داخل نباشد.به 

 های تنفسی در صورت امکان؛نصس پمفلت های آموزشی نحوه پیشگیری از انتقال بیماری 

 در خودرو؛ها با پایه نگهدارنده کننده دستعفونینصس ظروف حاوی مواد ضد 

 نایلون یکبار مصرف انجام شود و در ها از جمله کاغذ و دستمال باید به شیوه بهداشتی دفع پسماند

کاری در آخر هر شیفت بدون درز و نشت  های پالستیکی محکمهای فوق  در کیسهوری پسماندآجمع

 انجام شود؛

 متصدیان  های سوخت، باید فقط توسطها و جایگاهدر پمپ بنزینخودرو گیری عملیات سوخت

 ها انجام شود. در غیر اینصورت از دستکش یکبار مصرف استفاده گردد؛جایگاه

  استعمال دخانیات خودداری شود.در خودرو از 

 سطو  دارای تماس مشتر  در  :گندزدایی مستمر خودرو و اشیاء داخل آن حداقل روزی یک بار

و نظایر آن با دستمال تمیز و خشک و سپس  ها، صندلیدستگیرهها، کف، درشامل  خودرو

 ؛گندزدایی شود 

 

 در محل مورد نظر باید ابتدا تمیز و سپس گندزدایی شوند: زیرسطوح . 3-1

 ؛نشیمن صندلی                                                                                                       

 ؛های صندلیدسته                                                                                        

 )؛پشتی صندلی) قسمت پالستیکی یا فلزی                                 

 ؛قفل کمربندهای ایمنی                                                                                                      
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 کرونا

 ؛هاچراغ   

 ؛هادیواره و پنجره 

 ؛ویدئو مانیتورها   

 

 

 

 

 

 : . نکات مهم4

  به هنگام گندزدایی، سطو  کثیف را با آ  شستشو و تمیز نموده و پس از خشک نمودن آن کلیه

از تماس  هم نین دور بریزید؛ در کیسه زبالهرا مورد استفاده ی یکبار مصرف هادستکش ها ودستمال

 و  را تعویض نمایید؛در صورت آلوده شدن دستکش، آن ؛ کافی سطو  با ماده گندزدا مطمئن شوید

پایه الکل بر  کنندهماده ضدعفونیبا ها را با آ  و صابون بشویید یا بعد از اتمام کار بالفاصله دست

 .تمیز کنید

 ها باز گذاشته شوند، و، خودرو باید خالی از افراد باشد، درها و پنجرهزدایی و نظافتنگام گنده 

 هواکش نیز روشن باشد؛جهت تهویه بهتر 

 هش ساعت کا 24)کارایی محلول پس از گذشت  گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود هایلمحلو

 می یابد(؛

 صرف در طول ها و استفاده از ماسک یکبار مدست یا ضدعفونی امکانات  زم برای شستشوی مرتس

فراهم بایستی  کارماسک( و شستشو و گندزدایی روزانه لباس 2اء هر شیفت حداقل )به از شیفت

 شود؛

 را  د و در صورت صدمه آنآسیس نبینماسک  و ،لباس، دستکش در طول مدت نظافت مراقس باشید

 ؛تعویض نمایید

  ؛ رسانیدمقابل به پایان  غاز و در طرف یا نقطهآظافت را از یک نقطه ن 
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 کرونا

 ژاول در آ  داغ شسته و سپس در محلول آ  باید پس از استفاده  ، و تِیها، دستمال نظافتپارچه

 شده و برای استفاده آماده باشد.ور بماند. بعد از آن در دمای اتاق خشکدقیقه غوطه 30مدت به

 دوش بگیرند. رانندگان حتماً بعد از اتمام شیقت کاری 

 

 :اقدامات الزم در موارد مواجهه با افراد مشکوک به بیماری

، سددرفه و گلودرد، درجه 38با ی  تس صددلی مانندف هرگونه عالئم شددبیه سددرماخوردگیدر صددورت بروز 

سی و تنگی نفس سایی تنف ضای بدن ب، نار سایی اع سهال، نار شی از قبیل ا صوص کلیههعالئم گوار ها و خ

 .ارجاع داده شود منع و به مراکز درمانی/ خدمات جامع سالمتشو  عفونی باید بالفاصله از ادامه کار 

 

 

 

 

 ضمانت اجـرایی 

ه نسبت به رعایت مفاد دستور العمل حاضر نهایت دقت و مراقبت را به عمل آورد ،موظفند ذی ربطمدیران  -

 مورد یکی از مجازات های زیر قرار خواهند گرفت. توسط شهروندان، تخلف  وصول گزارشِصورت در  و 

 نسبت به انجام مفاد این دستورالعمل از حیث مسئولیت مدنی بوده و ،بدیهی است وظیفه مدیران و رانندگان -

تا خطری  بایست آن را به انجام برسانندعدم رعایت، به منزلۀ تر  فعل و غفلت در انجام وظیفه قانونی است که می 

 برای شهروندان به وجود نیاید.

 ،پابرجا باشد هنوز ،دادستان ۀنمایندبازدیدِ مجددِ  زمانِمذکور تا چنان ه عدم رعایت مفاد دستورالعمل  -

   توسط دادستان تعیین و در مسیر اجرایی قرار خواهد گرفت:ذیل مجازات  ،ضمن تهیه مستندات

 مرجع ذیربط نوع مجازات نوع تقصیر مرتبه تخلف ردیف

 شرکت مربوطه رانندهاخذ تعهد کتبی از  بی مبا تی گزارش اولیه شهروندی ۱

2 
تکرار تخلف سابق یا 

 گزارش تخلف جدید

عدم رعایت نظامات 

 دولتی

به راننده و مدیر مربوطه معرفی 

هیئت رسیدگی به تخلفات اداری 

کارکنان و درج در پرونده اداری + 

حفاظت / 

حراست محل کار 

 تعزیرات استان /
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ستاد ملی مدیریت بیماری 

 کرونا

قانون  ۶۸جزای نقدی ذیل ماده 

 أمور صنفی

 سرپی ی از اجرای قانون ۳
عدم رعایت نظامات 

 دولتی

ماده افراد متخلف براساس مجازات 

 اسالمیقانون مجازات  ۲۹۵

دادستانی/ 

 دادگستری
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