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 روزانہ کی بنیاد پر جراثیم
کش استعمال کرکے

 اپنے ڈرائیور کے کینب اور 
سیلون کو صاف کری�ں

 خاص طور پر دن میں کئی بار۔ خاص طور
 پر دروازے کے اندر اور باہر ہ�ینڈل پر بھی

 توجہ دیں ، اسی طرح ڈرائیور کے کینب کو
 صاف کرتے وقت اسٹیئرنگ وہ�یل اور ڈیش
 بورڈ پر بھی توجہ دیں۔ بس کے سیلون /
 داخلہ کی صفائی کرتے وقت مسافروں

 کی نشستوں اور ہاتھوں کی انفرادی
روک تھام اور ان کی گرفت پر توجہ دیں۔

رکنے والے مقامات پر مستقل طور پر
 مسافروں کے ٹوکری 

کو وینٹیلیٹ کری�ں۔
 اگر درجہ حرارت کی اجازت دیتا ہے 
 تو ، کھڑکیوں کے کھلنے کے ساتھ
 گاڑی چالئیں۔ ائر کنڈیشنگ یا ہ�یٹنگ

کے استعمال سے پرہ�یز کری�ں۔

سیکنڈ ت�ک پانی اور مائع صابن سے 
ہاتھ دھوئے۔ 

 گاڑی میں داخل ہونے اور جانے کے 
 بعد اور صفائی کے مطلوبہ طریقہ

 کار کو مکمل کرنے کے بعد باقاعدگی
سے ہاتھوں سے جراثیم کش کری�ں۔

 الیکٹرانک ٹ�کٹنگ ٹولز کا استعمال
کرتے وقت یا نقد ہ�ینڈل کرتے وقت

دستانے پ�ہنیں۔ 

COVID-19 کے حوالے سے تازہ تری�ن پ�یشرفت سے آگاہ رہ�یں
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ڈیوٹی کے دوران جب بھی ممکن ہو
ڈرائیور کے کینب میں رہ�یں 

 جب ت�ک کہ دوسری صورت میں ضرورت نہ  
ہو۔ اگر آپ مسافروں سے بات چ�یت کری�ں تو

 حفاظتی ماسک اور 
دستانے پ�ہنیں۔

 کھانسی اور چھینکنے )ہوا سے
 بوند بوندوں کے ذریعے( اور

سیدھے رابطے کے ذریعے
 پھیلتے ہوئے وائرس 

سے آگاہ رہ�یں۔

سیلون کے اندر
 بات چ�یت کرتے وقت 

 مسافروں سے اچھی
فاصلہ برقرار رکھیں۔

 پروٹیکشن ماسک اور دستانے 
 پ�ہنیں اور ہر قری�بی رابطے کے بعد

ہاتھوں کو جراثیم کش کری�ں۔

اگر آپ یا آپ کے کنبہ
کوویڈ 19 کیCOVID  ہ کے افراد

عالمات ظاہر کرتے
 ہ�یں جیسے خشک کھانسی یا بخار ،
تو اپنے مینیجر کو فورا  آگاہ کری�ں۔

 مسافروں کو ایک کو برقرار
 رکھنے کی اہمیت سے آگاہ کری�ں

دوسروں سے 1 میٹر کا فاصلہ۔
 تعمیل کی نگرانی کری�ں ، خاص طور 

 پر جب سانس کی عالمات والے
 مسافروں کی شناخت کری�ں۔

 اپنی کمپنی کے ذریعہ دیئے گ�ئے
 کسی خاص رہنما خطوط اور صحت

عامہ کے ذریعہ جاری کردہ
 عمومی سفارشات / ہدایات 

پر عمل کری�ں۔ ذمہ دار بنیں
اور اپنی عقل کا استعمال کری�ں۔ 

COVID-19 بس دوران   کے 
ڈرائیوروں کے لئے سفارشات


