
قد يتم توفير النقل الذي يستخدمه عمال الزراعة من قبل صاحب العمل أو المالك/ المشغل أو المقاول، أو قد يتم ترتيبه بشكل مشترك من 

االعتبارات التالية على النقل الذي يوفره صاحب العمل من وإلى موقع العمل الزراعي: تنطبق  قبل عمال الزراعة.

متطلبات الركاب والسائقين 

في السيارة. أغطية الوجه يجب أن يرتدي جميع الركاب والسائقين  •

 توجیھ الركاب والسائقین التباع آداب السعال والعطس أثناء وجودھم في •
المركبة. استخدام نظافة اليدين )غسل اليدين/معقم اليدين( قبل دخول السيارة وعند الوصول إلى الوجهة.  يجب على الركاب والسائقين •

o :ثانية. 20الفرك بالصابون والماء لمدة  غسل اليدين

o :أيزوبروبانول  %70إيثانول على األقل أو  %60استخدام مطهر يحتوي على  مطهر اليدين

أقدام على األقل أثناء انتظار النقل. 6البقاء على مسافة  •

ودرجة الحرارة على جميع الركاب قبل ركوب مركبة النقل.  لألعراضإجراء فحص  •

إن أمكن، استقالل المركبة للعمل مع نفس األشخاص كل يوم.  •

تكوين النقل 

.التناوبصفوف المقاعد ب كذلك و  خالية، من خالل ترك المقاعد الوسطى توفير أكبر قدر ممكن من المساحة بين الركاب •

تجميع الركاب حسب أولئك الذين يعيشون معًا و/أو من هم في نفس الطاقم عند النقل. •

مركبة في وقت واحد. أي في المتواجدين للحد من عدد األشخاص  إذا أمكن، الرحالتتكرار زيادة عدد المركبات وعدد مرات  •

.للركابتوفير نظافة اليدين )غسل اليدين / معقم اليدين(  •

ال تقم بإعادة تدوير  في حالة استخدام تكييف الهواء، استخدم الهواء الخارجي. تهوية المركبة عن طريق فتح النوافذ إن أمكن. •

ركبة. الهواء من داخل الم

إجراءات التنظيف

قبل وبعد كل رحلة، أو يوميًا على األقل. إلرشادات ناقالت الركاب العامة والخاصة  يجب تنظيف مركبات النقل وتطهيرها وفقًا  •

المرورية بما في ذلك المقاعد ومقابض األبواب ومقابض المعدات وما إلى ذلك، بعد كل رحلة، أو  تعقيم المناطق كثيفة الحركة  •

بانتظام طوال اليوم. 

تنظيف جميع مناطق كبائن السائقين بين المناوبات أو المستخدمين.  •

قبل وبعد التعامل مع الركاب. ميديهأتعقيم  ينعند مساعدة الركاب، يجب على السائق •

قوائم بمواد التنظيف المناسبة والمزيد.  إرشادات التنظيف اإلضافية للنقل العام والخاص تتضمن  •

 :19- إرشادات الصناعة فيما يتعلق بكوفيد
النقل المشترك في الزراعة 

 ،19-إذا كنت مريًضا أو كنت قد خالطت شخًصا مصابًا بكوفيد
للحصول على مزيد من المعلومات حول  البقاء في المنزل ما لم تطلب الرعاية الطبية.

 Covid19.ca.gov  يُرجى زيارة كيفية الحفاظ على سالمتك في العمل. 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail--ar.pdf
https://files.covid19.ca.gov/pdf/guidance-transit-rail--ar.pdf
https://covid19.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/etiquette/coughing_sneezing.html


Covid19.ca.gov 

 

 : 19- الصناعة فيما يتعلق بكوفيدإرشادات 
 النقل المشترك في الزراعة 

 19-كوفيد يمكنك من خاللها المساعدة في منع انتشارفيما يلي الطرق التي 
 عند مشاركة المركبات:

 اتمركبالفي  أغطية الوجهارتداء 
 المشتركة

 

تغطية األنف والفم عند 

 العطسوالسعال 

 
 األشخاصتحديد عدد 

 مع للعمل استقالل المركبة 
 نفس األشخاص

 على الرغم منهواء نقي استخدام 
 النوافذأو فتحات التهوية 

 األسطح كثيًراالتعقيم وتنظيف 

 استخدام 
 النظافة اليدوية المناسبة

 ستة أقدام علىالبقاء على مسافة 
 أثناء االنتظاراألقل 

6 
 أقدام

 إذا كنت مريًضا أو قد خالطت شخًصا

 ابق في المنزل ما لم تطلب الرعاية الطبية. ،19-مصابًا بكوفيد 

 لمزيد من المعلومات حول كيفية الحفاظ على سالمتك في العمل، تفضل بزيارة

cdc.gov/coronavirus 

https://covid19.ca.gov/
http://www.cdc.gov/coronavirus

