
                                                                       

 خدمات النقل السياحيتدابير السالمة والوقاية الصحية لدليل عمل                                

 باصات النقل السياحي  الخدمة المستهدفة
 اإلجراءات الواجب اتباعها

 االجراءات العامة 

الحافالت قبل المباشرة بالعمل والتأكد من تعقيمها و تنظيف جميع االسطح و الزجاج و تعقيم فتحات التهوية تجهيز  • 

والتكييف و االضواء و االزرار فوق المقاعد واالبواب و المماسك و ارفف الحافالت  ومقابض االبواب وكافة مناطق 

 . االلتماس

 (االقتناء ) من المجموع الكلي للركاب والمسجل في رخصة المركبة  %75اإللتزام بتشغيل الحافلة بما ال يزيد عن  •

 االلتزام بنقطة البداية و النهاية  -عدم التوقف نهائيا لتحميل و تنزيل الركاب على الطريق  •

 . تنظيف ظهر المقاعد ومناضد الطعام الموجودة في ظهر المقعد وبشكل دوري  •

 توفير معقم يدين عند ابواب الحافالت السياحية  •

ند الصعود الى ع مترينتوفير شواخص عند الباب الرئيسي تتعلق بتعقيم اليدين وااللتزام بالتباعد الجسدي  بمسافة  •

 . الحافلة

 التنظيف المستمر للمرافق

 عدم استخدام الثالجات داخل الحافالت  •

اثرا خلفك من  قبل السائح مع شاخصة توعية بذلك داخل الحافلة بحيث يقوم الراكب بأخذ اتباع قاعدة ال تترك  •

 الزجاجات و االكياس الفارغة معه اللقائها في مكان اقامته

للمجوعة السياحية و يحتفظ بواحدة من قبل سائق الحافلة  و واحدة للشركة " قائمة التتبع"تزويد السائق بنسختين من  •

 اشهر على االقل 6النقل السياحي و يحتفظ بتلك النسخ لمدة 

 . تنظيف و تعقيم الحافلة من الداخل والخارج عند نهاية كل برنامج سياحي او رحلة مرة واحدة فقط  •

ساعات على  6بعد االنتهاء من البرنامج  السياحي او الرحلة يتم تنظيف و تعقيم الحافلة كاملة و يفضل االنتظار لمدة  •

االقل قبل البدء بعملية التنظيف و يشمل ذلك كل األزرار و االضواء و فتحات التهوية فوق المقاعد و ظهر كل مقعد و 

 . مناضد الطعام امام كل مقعد

 .في حاالت تنظيف او تعقيم الحافلة من الداخل يقوم العامل باستخدام الكمامة  • 

 . تنظيف ارضيات الحافلة بالشفط و الغسيل و تعقيمها بشكل يومي خارج الحافلة • 

 . تنظيف سالت المهمالت و استبدال االكياس داخلها • 

معقم اليدين و وضع مواد التعقيم في الخزانات المخصصة  تنظيف و تعقيم الحمام في الحافلة و تزويدها بالصابون و •

 . لدفق الماء
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