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 مقدمه
 و دانشکده بهداشتهای برجسته خدمات مهندسی یکی از شرکت  WSP USAهمکاری با APTAعمومی آمریکا  ونقلحملانجمن 

 Johnes Hopkins Bloomberg  گیریخصوص همهدر COVID-19،  آهن نقل و راهوارشد حمل مدیرانرا تدوین و در اختیار این کتاب راهنما

  کند.عمومی و ریلی ایجاد می ونقلحملسیستم جدیدی را برای  اتخطر COVID-19خوانندگان باید در نظر داشته باشند که  .داده استقرار 

 APTAجدیدی از یایجاد منظره ، به دنبالنقل عمومی استوهای حملیوهشمالی که نماینده کلیه شدر آمریکای یرانتفاعیغتنها انجمن  عنوانبه 

اجرای سیستم مدیریت  باشد.است، می جادشدهیا COVID-19که توسط بیماری  یاسابقهیبهای با چالش هرای مواجهکاربردی ب یهاحلراهخدمات و 

 در نظر گرفتن موارد زیر است:  ایمنی نیازمند

 سیستمدر تغییرات  ریسک ( ارزیابی خطرات و1

  نقل عمومیوویروس بر روی حمل گیر( پیگیری و بررسی اثرات همه2

 از تغییرات  مبادالت ناشیبررسی ضرر و زیان ( 3

 

 وضوعشناخت م
مورد تری در ، تصمیمات آگاهانهدرنهایتکنند و های این راهنما را درک بهترین وجه توصیهسازد تا به مدیران را قادر می، شناخت مفاهیم زیر

COVID-19  .طرز  تواند بهمیدر نظر گرفتن بودجه، این مفاهیم در نظر بگیرند.  پیرامون توانند توسعه ارتباطات خود راونقل میمدیران حملبگیرند

 گیری ویروس حمایت کند.مدت همهاز اجرای این مفاهیم در طول  یپذیرانعطاف

، خون، خلط مثالعنوانبها مایعات بدن )از طریق تماس ب این ویروس بسیار مسری است و)مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری(،  CDC با مطابق

برای جلوگیری  CDCهای دستورالعمل شود.دیگر منتقل میبه فرد  یاز فرد آلوده، از طریق تماس با سطوح آلوده یا اشیاءهمچنین قطرات تنفسی( و 

 :است شدهخالصهاز شیوع ویروس در لیست زیر 

 گیری ویروس آگاه باشید.نسبت به گسترش و همه •

 با آب و صابون بشویید.ثانیه  20ها را حداقل دست •

 .، مسافت اجتماعی را تمرین کنیداز افراد دیگر قدمششبا حفظ فاصله  •

 استفاده نمایید. کنندهیضدعفونبرای تمیز کردن سطوح از مواد  •

 .( استفاده کنیدPPEدر صورت لزوم از تجهیزات محافظ شخصی ) •

 به خود قرنطینگی بپردازید. عالئم احتمالیداشتن یا  ویروس پس از قرار گرفتن در معرض •

 کند:، این سه روش را برای غیرفعال کردن ویروس توصیه می CDCهمچنین 

 ترین درجه حرارت آب ممکنبا گرم صابون / مواد شوینده •

 سطوح کنندهیضدعفونالکل برای  ٪70الکل و هر مخلوطی با حداقل  ٪60دست حداقل  کنندهیضدعفون -الکل  •

 (دکنندهیسفم )هیپوکلریت سدی شاملکه شدند. همچنین مواردی، تولید میSARS-CoV-2برای استفاده در برابر  که ییهاکنندهیضدعفون •

 .هستند



 
 

 اصول حفظ ایمنی و رعایت بهداشت

ها کرونا ویروس .میدانینمزیادی وجود دارد که  ، همچنان مواردشودپوسیده می مرورزمانبهبی ویروس اند که پروتئین و ساختار چرمحققان دریافته کهیدرحال 

جه حرارت ردت مستقیمی مبتنی بر ، ما اطالعاحالنیباامانند. میزنده  ترخشکسردتر یا  یهاطیمح بهنسبت در دمای باالتر و رطوبت باالتر  ترکوتاه زمانمدتبرای 

بنابراین  .رسدبه نظر می، که بسیار ترسناک ساعت روی پالستیک بماند 72ه مدت تواند بویروس می از دیگر مباحث این است کهنداریم.  ویروس کردنبرای غیرفعال 

از  توانمی ، برای غیرفعال کردن ویروسنباشد دسترس درهای دیگر ویروس در طول زمان و استفاده از فناوری ازکارافتادنتا زمانی که اطالعات بیشتری در مورد 

  های بعدی را در دستور کار قرار داد.شرح داده شد، استفاده کرد و همچنین توضیحات اضافه در بخش نیازاشیپهایی که روش

 محافظت از کارمندان .1

 .آموزش دهید COVID-19مداوم کارمندان را در مورد نحوه مدیریت و کاهش خطرات مرتبط با  طوربه •

 از خود محافظت کنند.، استفاده از ماسک و دستکش قدمششباید با حفظ فاصله حداقل  مندان، کار CDC اساس بر •

 شود. لمس می عمومی ونقلحملغلب توسط مسافران جلوگیری از لمس کردن سطحی که ا •

د که حداقل حاوی الکل استفاده کنن کنندهضدعفونید و یا از یک ثانیه با صابون و آب بشوین 20مدت مرتب دستان خود را حداقل به  طوربه •

بعد از استراحت  ها شامل قبل و بعد از شیفت کاری، قبل وهای اختصاصی محل کار برای شستشوی دستزمان) درصد الکل داشته باشد 60

ها باید قبل، حین و بعد از تهیه غذا، بعد از استفاده از توالت و بعد از گرفتن عالوه بر این، دست باشد.شده میو بعد از لمس سطوح مکرر لمس

 (.بینی، سرفه یا عطسه شسته شوند

 .کنندن چشم ، بینی یا دهان خودداری از لمس کرد  •

 به کارمندان دستور دهید اگر مستقیماً در معرض ویروس بودند و یا عالئمی )تب، مشکل در تنفس، سرفه خشک( دارند، در خانه بمانند.  •

 تغییر دهید و به این ترتیب تعامل روزانه کارمندان با همان جمعیت را منزوی و محدود کنید.  "B"و  "A"های نیروی کار را به تیم •

• CDC هاینگرانیکند کسی را تعیین کنید که مسئول پاسخگویی به پیشنهاد می COVID-19  باشد. کارمندان باید بدانند این شخص کیست

 ها ارتباط برقرار کند. و چگونه با آن

  های متفاوتاتاق استراحت مجزا برای کارمندان شیفتایجاد  •

 کاغذی جایبههای مجازی و جایگزین کردن روش هافرمایر و س هاشای مشترک برای تکمیل گزارتفاده از تجهیزات رایانهاسممنوع کردن  •

د ممنوع اعالم کنید ننیاز به تجمع داربرای کارکنان که را  شدهریزیبرنامههرگونه فعالیت منظم  برای کاهش میزان ارتباطات چهره به چهره •

 آنالین و مجازی برگزار کنید. صورتبه ( وو... / پیشنهاد  نامثبتاپراتور /  هایانتخابمانند )

 شده را کنترل کنید و قرار گرفتن در معرض موارد را محدود کنید.با دستکش وسایل گمشده و یافت •

 

 برانرمحافظت از کا .2

 دارید سوار نشوید.را  COVID-19ای از بیمار بودن یا در معرض اگر نشانه •

 آن استفاده کنید.، از تنها راه برای کمک به شماست عمومی ونقلحملاگر   •

 فقط از سفرهای عمومی برای سفرهای ضروری استفاده کنید. •

( و افرادی که در نهایت عالئم ایجاد "بدون عالمت"ویروس فاقد عالئم ) نارواز افراد مبتال به ک توجهیقابل مطالعات اخیر ، بخش بر اساس •

بین  تواندس را به دیگران منتقل کنند. این بدان معنی است که ویروس می، ویروقبل از نشان دادن عالئم توانندمی( "پیش عالمت") کنندمی

، راینبناب ، پخش شود.گر آن افراد عالئمی نداشته باشندحتی ا و صحبت کردن ، سرفه یا عطسهبا مثالً ، افرادی که از نزدیک در تعامل هستند

CDC  کندتوصیه میویروس  شیوع برای کاهش سرعت را یاهای پارچهحتی ماسکصورت  ماسکپوشیدن . 



 
 

 

 نیاز خود برای فاصله گرفتن از مسافران احترام بگذارید. به از تعامل با اپراتور خودداری کنید و •

 .کنید ، پیاده شوید و وسیله نقلیه بعدی را سوار شویدیله نقلیه خاصی احساس ناراحتی میاگر به هر دلیلی در وس •

 

 امکانات، وسایل نقلیه و محیط محافظت از .3

 کنندهونیضدعفزینه دیگر تهیه بطری با اسپری ، گکمیاب است بارمصرفیکتمال مرطوب شوند. اگر دس تمیز، سطوح باید مرتباً در صورت امکان •

 های کاغذی خشک است. )لیسول و غیره( و حوله

 .شود استفادههمچنین تعویض منظم فیلترهای هوا و  ی قویبایست از هوای تازه، سیستم تهویه هوامی •

. از جارو کردن خشک خودداری کنید. همه باید تصور کنند که ویروس شود های مرطوب برای تمیز کردن وسایل نقلیه استفادههمیشه از روش  •

 شدهرقیقدکننده های سفی، محلول. عالوه بر ایناز هوا پخش شود گردوغبارساعت بر روی سطوح زنده مانده و ممکن است در صورت  72تا 

 سازنده را برای هایدستورالعملهستند.  استفادهقابلح و، برای سطشوندتهیه می ضدعفونیخانگی که مطابق دستورالعمل سازندگان برای 

ه خانگی را با آمونیاک یا هیچ ماد سفیدکننده. هرگز ید کنید که تاریخ انقضاء آن نگذشته باشداستفاده و تهویه مناسب دنبال کنید و تأی

 است. مؤثر کنندهضدعفونیالکل یک محصول  ٪70های الکل با حداقل دیگری مخلوط نکنید. همچنین، محلول دهکننپاک

 

 
 

 سوار ، منابع محدود تمیز کردن را مدیریت کنید. های کمها یا توقفایستگاه برخی با بستن  •



 
 

 کردنقفلهای عادی مشخص کنید. از روش "قرنطینه"، مناطق پارکینگ شده در معرض ویروسوسایل نقلیه مشکوک یا شناختهبرای همه  •

 ،. این ممکن است شامل مراحل اضافیوسیله نقلیه شودتواند در حین قرنطینه وارد نمی کسهیچحاصل شود که  استفاده کنید تا اطمینان

 .مانند قرار دادن عالئم احتیاط / هشدار باشد

 متداول کاهش یابد. ایجاد کنید تا لمس سطوحدرهای باز را در هر کجا   •

 .های جلو را در مجاورت اپراتور مسدود یا حذف کنیدصندلی •

 
 قرار دهید. هاایستگاهکننده دستی با الکل را در ورودی وسایل نقلیه و واحدهای ضدعفونی •

 تداخل میان شیفتی را از بین ببرید. •

 شود. انجام باید قبل و بعد از هر شیفت ضدعفونی •

معاف  از این طرح (هاتاکسی) هاپاراترانزیت، ه درب عقب محدود کنیدبرا  ، سوار شدن مسافردو یا چند درب مجهز باشدقلیه به اگر وسیله ن •

 هستند.

 
 رسانی شیوع ویروسجهت اطالعشده ساختهپیشاستفاده از تبلیغات از  •

 ضدعفونیتمیز و را  وآمدپررفتمنابع، روزانه مناطق  ودندر اختیار بکنید. در صورت  ضدعفونیها را تمیز / منظم امکانات و ایستگاه طوربه •

 کنید. 



 
 

 تمیز و ضدعفونی کنید. مکرراًموارد زیر را  •

 

 های آسانسور و خروجدکمه 

 هانرده 

 هامیله 

 صندلی / نیمکت 

 قوطی زباله 

 فروش بلیط آالتماشین 

 ایتجهیزات کرایه 

 را در نظر بگیرید: موارد زیر در صورت اجازه زمان و منابع ، نصب •

  پدالبا شیرهای بدون لمس یا کنترل 

 بدون لمس و ضدعفونی کننده صابوندستگاه پخش 

 دست کنخشکحوله کاغذی بدون دست یا  نصب دستگاه 

 

 منابع
 APTA COVID-19 Homepage 

 APTA COVID-19 Shared Practices/Documents 

 CDC Guidance for Businesses and Employers 

 FTA COVID-19 Resources and Frequently Asked Questions 

 OSHA Guidance on Preparing Workplaces for COVID-19 

 EPA List-N: Disinfectants for Use Against SARS-CoV-2 

 Johns Hopkins COVID-19 Map (current statistics on COVID-19 cases) 

 
 

 

 
  



 
 

 

 


