
  کرونا از یریشگیپ یآموزش نکات

 (16)دستورالعمل شماره مسافرت هنگام در

 

 گردد. تیرعا دیبا هنگام مسافرتکه در  ینکات

 

 .دیینما لغو  را خود یها مسافرت اصل هیکل کی عنوان به .1

 .دینکن مسافرت مطلقا سرفه و تب داشتن صورت در .2

 و گرفته تماس یدرمان ای و یبهداشت مراکز ای و پزشک با حتما نفس یتنگ و سرفه ، تب داشتن صورت در .3

 .دیبگذار خود یقبل مسافرت انیجر در را شانیا

 .دیکن یخودار سرفه و تب یدارا افراد با میمستق تماس از .4

 .دیده شستشو درصد 70 الکل ای کننده یضدعفون یها محلول با را خود یدستها مکررا .5

 . دیکن یخوددار جداً خود، دهان و ینیب و چشم لمس از .6

 .دیباش داشته زیتم یکاغذ دستمال خود همراه حتما .7

 درب محفظه ای و یکیپالست لونینا کی در و دیکن استفاده یکاغذ دستمال از حتما عطسه و سرفه درصورت .8

 .دیندازیب دار

 در و دیکن تا را خودتان آرنج بالفاصله د،ینداشت دردست یکاغذ دستمال و آمد شیپ تانیبرا سرفه یناگهان اگر .9

 .دیکن عطسه خود دست ساعد و بازو نیب فاصله

 .بپوشاند را شما ینیب و دهان که دیباش داشته نانیاطم ماسک از استفاده صورت در  .10

 را خود دستان و داده قرار یکیپالست پوشش کی در و درآورده را خود ماسک سرفه هر از بعد بالفاصله  .11

 . دییبشو

 .دیکن مطلع را اتوبوس ای مایهواپ خدمه حتما  سرفه و تب میعال داشتن و سفر نیح در  .12

 .دیکن استفاده پخته یها غذا از حتما مسافرت طول در  .13

 .دیکن یخودار واناتیح با کینزد تماس از مسافرت طول در  .14

 . دیکن یدار خود مایهواپ در چه و اتوبوس در چه ها یصندل و اتوبوس یها لهیم لمس از مسافرت نیح در  .15
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 .دینکن استفاده اتوبوس و مایهواپ یها ییرایپذ از االمکان یحت  .16

 . دیباش داشته فیک کی در یاختصاص آب یبطر خود یبرا  .17

 .بود خواهد کننده آلوده عامل کی خود گاریس از استفاده  .18

 . دیکن دست به دستکش حتما  .19

 .باشد روسیو به آلوده تواند یم اتوبوس طیبل و پرواز کارت  .20

 .گردد زیوار صدقات صندوق به دیده شنهادیپ و یخودار خرد پول افتیدر از مسافرت طول در  .21

 . دینزن دست مسافرت نیح در  خود دهان و چشم ،ینیب بخصوص و خود صورت به مطلقا  .22

 دستگاه در را کارت خودتان دهد اجازه دیبخواه وجه کننده افتیدر از سفر، طول در وجه پرداخت یبرا  .23

 .دینما وارد را کارت رمز و مبلغ خودشان زین شانیا و دیبکش کارتخوان

 در تا دیبگذار بتانیج در سپس و دیچیبپ یکاغذ دستمال کی در دینمود استفاده که را یبانک عابر کارت  .24

 .دیده قرار تان فیک در سپس و دیینما یضدعفون را آن فرصت نیاول

 


