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ها
اگر بايد با افرادی غ  از اها م   ل در يک وسيله نقليه سوار شويد ،جهت كاهش گس ش كوويد ۱۹ -در ذيل برخى روش 
قيد شده است.

پيش از همسفری

برر سمت كوويد ۱۹ -را انجام دهيد .از همه افرادی كه با شما در سفرند بخواهيد كه  
هم كار را انجام دهند.
با فردی كه عئم كوويد۱۹ -
دارد سفر نكنيد.

با فردی كه طى  ۱۴روز گذشته به
خارج از كانادا سفر كرده ،در يک
وسيله نقليه سوار نشويد.

با افرادی كه مركز بهداشت
عمومى به ايشان گفته كه در
تماس نزديک با فرد مبت به
كوويد ۱۹ -هستند ،سفر نكنيد.

با افرادی كه مركز بهداشت
عمومى به ايشان گفته كه خود را
م   وی كنند ،سفر نكنيد.

برای كاهش تماس با ديگران با همان
«
افراد هميش¬ همسفر شويد.

مطم شويد كه ماسک 
°
بي¯ و دهان
شما را مىپوشاند.

پيش از سوار شدن به وسيله
نقليه ،ماسک بزنيد.


ضدعفوكننده دست و دستمال كاغذی
برای استفاده همه در دس س باشد.

مادامى كه داخل وسيله نقليهايد ،همواره
ماسک بزنيد .ماسک خود را برای خوردن يا
آشاميدن برنداريد.

°
مطم شويد كه همه ´نشينان به درس¯
´فه و عطسه خود را مىپوشاند.

هر رديف از صندها به يک
نفر محدود شود.

راننده بايد جلو تنها باشد´ .نشينان بايد
در طرف مخالف وسيله نقليه بنشينند.

در طول سفر به صورت همسفری

مدت زمان حضور در وسايل نقليه با
ديگران را محدود كنيد .مستقيماً به
مس توقف يا
مقصد رفته و در طول 
جان نداشته باشيد.
سفر 

برای جريان هوای تازه
شيشههای راننده و مسافر
را باز كنيد.

دريچههای تهويه هوا را به نحوی
تنظيم كنيد تا هوای تازه از ب  ون
وارد شود .هوای داخل را گردش
ندهيد.

بعد از سفر به صورت همسفری
به محض ترک وسيله نقليه

ضدعفوكننده دست
با
يا آب و صابون دستهای
خود را تم   كنيد.


ضدعفو
پس از تم   و
كردن وسيله نقليه،
دستهای خود را تم  
كنيد.

سطوحى از وسيله نقليه
كه به طور مدام لمس
مىشوند را هر روز تم  

ضدعفو كنيد.
و


ضدعفو شوند
سطوحى كه مدام لمس مىشوند و ¡زم است كه مرتب
مثال از سطوحى كه مدام لمس مىشوند:
دستگ  ههای
در

كمربندهای

ايم¯ و
سگکها

صندهای

ماش

صند و دسته
صندها
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تا جای ممكن  
ب نشينان فاصله باشد.

ميكروبان
][Microban

زپ ][Zep

كلوركس
][Clorox

فنتستيک
][Fantastik

Èيسل
][Lysol

در محل كار
اگر با همكارتون همسفريد ،به كارفرمای خود بگوييد.
ممكن است كه كارفرمای شما از اين اطعات برای
طرح 
ايم كوويد ۱۹ -استفاده نمايد.

اگر نتيجه تست كوويد ۱۹ -هركدام از
افراد همسفر مثبت بود ،بقيه بايد
خود را  
موی كنند.

اگر از مركز بهداشت عمومى
با شما تماس گرفتند ،لطفاً
ما را در جريان بگذاريد:

منابع

چه 
زما همسفری كرديد
)تاريخها(.

اگر افراد در طول روز كاری از
وسايل نقليه مش ک استفاده
مىكنند  ،
ب هر شيفت وسيله

ضدعفو كنيد.
نقليه را تم   و

چه افرادی با شما در
وسيله نقليه بودند.

كد ) QRمخفف كد 'پاسخ ´يع'( يک نوع باركدی است كه مىتوانيد با استفاده از  
دورب دستگاه هوشمند خود آن را اسكن كنيد.
پس از اسكن ،به صفحه وب مربوطه هدايت مىشويد.
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از محصو¡ت پاکكننده مورد تأييد اداره بهداشت كانادا استفاده نماييد
مثال از محصوÈت پاکكننده مورد تأييد:

