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تقاسم الركوب أثناء كوفيد19-


ي بعض الطرق للحد من إنتشار كوفيد.19-
إذا كان عليك ركوب سيارة مع أشخاص ليسوا من أفراد ملك ،فيما 

قبل رحلة تقاسم الركوب )الكاربوول(


الء نفسه.
قم بتكملة فحص صحي خاص بكوفيد .19-أطلب من كل شخص يسافر معك أن يفعل 
 تسافر مع أي شخص لديه
أعراض كوفيد.19-

 تركب السيارة مع أي شخص سافر إ«
خارج كندا خ¯ل الـ  14يوم الماضية.

أختك
 تسافر مع أي شخص ¡
دائرة الصحة العامة بأنه كان ع
إتصال وثيق مع شخص مصاب
بكوفيد.19-

أخته
 تسافر مع أي شخص ¡
دائرة الصحة العامة بأن  £
يلم
£
الذا§.
بالعزل 

أركب السيارة مع نفس ¶
اشخاص للحد
من اتصال ¸
باخرين.
¹

تأكد من ان كمامتك تغطي أنفك
وفمك ك¯هما.

بادر  » إرتداء الكمامة قبل ركوب
السيارة.

ليكن معقم اليدين والمناديل الورقية
ل¼ يستخدمها الجميع.
متوفرة 

بادر » إرتداء الكمامة » كافة ¶
اوقات أثناء


تواجدك 
ل¼
الكمامة
تزيل

السيارة.
»



تتناول الطعام أو ال¿اب.

تأكد من قيام جميع الركاب بتغطية
السعال والعطس بطريقة صحيحة.

حدد مقاعد الجلوس بحيث
يجلس راكب واحد فقط ع
كل صف مقاعد.

يجب أن يبقى السائق لوحده   مقدمة
السيارة .يجلس الركاب » الجهات ¶
اخرى

من المركبة.

أثناء تقاسم الركوب )الكاربوول(

حدد الوقت الذي تقضيه  » المركبة
مع ¸
اخرين .سافر 
مباÊة إ« وجهتك،
و تقم برحت جانبية أو تتوقف  
محطات ع طول الطريق.

إفتح شباك السائق وشبابيك
الركاب للحصول ع الهواء
النقي.

ضع فتحات التهوية ع جلب الهواء
النقي من الخارج  .تقم بإعادة
تدوير الهواء.

انتهاء من رحلة تقاسم الركوب
بعد 
إغسل يديك بمعقم
اليدين أو الصابون
والماء حالما قمت
بمغادرة السيارة.

بادر بتنظيف وتعقيم
¶
اسطح كثة اللمس »


المركبة يومياً.

ن ّظف يديك بعد تنظيف
وتعقيم المركبة.

¯
§
ال¨ يتطلب تعقيمها بإنتظام
اسطح 
كثªة اللمس 
¶
كثة اللمس:
أمثلة اسطح 
مقابض
¶
ابواب

حزام ¶
امان
وإبزيم الحزام

مقاعد
السيارة

المقاعد ومساند
الذراع

تقاسم الركوب أثناء كوفيد19-

حافظ ع أبعد مسافة ممكنة  
ب المسافرين:

زيب®

مايكروبان®

فانتاستيك®

كلوروكس®

يسول®

  العمل
إذا كنت تقاسم الركوب مع شخص يعمل معك،
بادر بإخبار صاحب عملك.
قد يقوم صاحب عملك بإستخدام هذه المعلومات
لخطة سمتهم المتعلقة بكوفيد.19-
إذا كانت نتيجة أي شخص  » تقاسم
الركوب إيجابية لتحليل كوفيد،19-
سيتطلب من جميع ¯
اشخاص

المشارك   تقاسم الركوب القيام
§
الذا·.
بالعزل 
إذا إتصلت بك دائرة
الصحة العامة ،يرجى
ي:
إخبارنا بما 

الموارد

£م Üقمت بتقاسم
الركوب )التواريخ(.

إذا كان ¶
اشخاص يتقاسمون
المركبات  » أيام العمل ،بادر
بتنظيف وتعقيم السيارة  
بÛ
كل مناوبة.

من كان معك  »
السيارة.

ثنا§ ¶
¶
ابعاد والذي يمكنك مسحه عن طريق
استجابة ال¿يعة )) (QRإختصار لرمز ¹
رمز ¹
"استجابة ال¿يعة"( هو نوع من باركود 
الذ .ßحالما يتم مسحه ،سيتم أخذك إ« صفحة الويب.

كاما جهاز هاتفك 
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إستخدم منتجات التنظيف المعتمدة من قبل صحة كندا
أمثلة منتجات التنظيف المعتمدة:

