
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



راهـنمــای کامــل پروتــکل هـای بهداشتی سفر در روزهای کرونا ویـژه سفر با هواپیما، قطار، اتوبوس و 

 اتومبیل شخصی 

 چرا این کتابچه را آماده کرده ایم؟ 

تطبیق دهیم که مشـــخصا بعضی وقت ها ســـفر کردن ضروری است و مجبوریم خود را طوری با شـــرایط جدید 

خطر ابتال به کرونا برای خودمان و همســـفرانمان کاهش پیدا کند. این اقدامات بسیار ساده )که بعضی از آن هـــا 

به عادت روزمره مان تبدیل شـــده اند( نجات بخش ترین اقدامات این روزهاســـت. فراموش نکنیم کـــه 

برای راحتی شما، در این  .ه مـــان و جامعه مان مسئولیمهمـــه مـــا در برابـــر خودمـــان، خانواد

کتابچه همه نکات ریز و درشتی که الزم اســـت در ســـفرهای ضروری با وســـایل نقلیه مختلـــف 

پیشنهاد می کنیم پیش از ســـفر حتما این کتابچه را به  .بدانیـــد را در پنج بخش گـــردآوری کرده ایم

 کنید و با همســـفرانتان به اشـــتراک بگذارید. سفر به سالمتدقـــت مطالعـــه 

 باید و نباید های سفر

به طور کلی با هر وسیله ای که بخواهید سفر کنید و به هر نقطـــه ای که بخواهیـــد بروید یک ســـری بایدها و 

بـــه عبارتی همه این  نبایدهـــای کلی را برای پیشـــگیری از ابتال به کرونا باید رعایـــت کنید.

ثابت شده که ماســـک زدن بیش از هر اقدام دیگری خطر ابتال به  :اقدامـــات در همه انواع سفر کاربرد دارند

کرونا را کاهش می دهد. پس تالش کنید که در تمام طول سفر حتما ماســـک به صورت داشته باشید. حواســـتان 

به همراه داشـــتن ژل یا محلول ضدعفونی کننده و  .هان شما را پوشش دهدباشد که ماســـک باید تمام بینی و د

سعی کنید در طول سفر به چشم، بینی و  .مرتبا دستان خود را بشویید و ضدعفونی کنید !استفاده از آن را فراموش نکنید

ــکونتتان تهیه و تا حد ممکن از غذاهایی اســـتفاده کنید که پیش از سفر در محل سـ .دهان خود دست نزنید

 .اگر ناچاریـــد غذایی بخریـــد حتما بســـته بندی آن را ضدعفونی کنید .ضدعفونی کرده اید

در تمام طول سفر فاصله اجتماعی را رعایت کرده و از ایستادن در کنار افراد مشـــکوک و کسانی که سرفه می کنند 

احتمـــال ابتال به ویروس کرونا را افزایش دهد، آرامش و از آنجایی کـــه اســـترس می تواند  .خودداری کنید

خواب مناسب و نوشـــیدن مایعات از دیگر مواردی است که باید حتما به  .خونسردی تان را در طول سفر حفظ کنید

 .آن توجه کنید

 پروتکل های بهداشتی در طول مسیر

داخــل خــودرو،  .فراموش نکنید را« ضدعفونــی مداوم دست ها»و « ماســک»قانــون همیشگــی  

هنگام سوخت گیــری در جایگاه  .دستگیــره های در، فرمــان، دنـده، داشبورد و... را مرتبا ضدعفونی کنید

هــای ارائه سوخت از ماســک و دستکــش یک بارمصرف استفاده کرده و تعامل با کارکنان جایگاه را به حداقل 



رویــس بهـداشـتـــی عمومـــی و بین راهی استفاده نکنیــد. در مواقع تا حـد ممکـــن از س .برسانید

ضروری قبل و بعد از استفاده، دســـت خــــود را به خوبــی شستشــو داده و خشک کنید. سپس از محلول 

حتی پس از خریـــد هر نـــوع کاال یا مـاده غذایـــی، قبل از استفاده یا  .ضدعفونی دست نیز استفاده کنید

ورود به خودرو، بسته بندی آن را به طــور کامــل با آب و صـابــــون بشــوییــــد و با الـکــل 

برای پرداخت عوارض بزرگراهی ترجیحا از روش های الکترونیکی استفاده کنید. وب سایت سازمان  .ضدعفونی کنید

 .کرده استراهداری و حمل ونقل جاده ای در این خصوص اطالعات کامل را ارائه 

 پروتکل های بهداشتی سفر با اتوبوس

یکی دیگر از راه های رایج و کم هزینه در سفر استفاده از اتوبوس است. اگر قصد دارید از اتوبوس برای سفر ِ خود  

قانــون همیشــگـــی  .استفاده کنید، رعایت نکات پیش رو در پیشگیری از ابتال به کرونا کمک خواهد کرد

باید به تعــداد کافـــی ماســـک همـــراه خود  .را فراموش نکنید« ضدعفونی مداوم دست ها»و « ماسـک»

داشته باشید زیرا هرچند ساعت یک بار و پیش از آنکه ماسک با بخار تنفس شما مرطوب شود، باید آن را عوض کنید. 

ی ســوار شــدن به اتوبــوس وقتی برا !حتـــی شایـــد الزم باشــد به اطـرافیــان خود هم ماسک بدهید

در صورتی که الزم است حتما به  .متری خود را با دیگران حفظ کنید ۲به ترمینــال می روید، در سالن انتظار فاصله 

باجه ها مراجعه کنید. به علت ارتباط نزدیک تری که با دیگران پیدا خواهید کرد به هیچ وجه ماسک خود را برندارید و 

سطوح برخوردی نداشته باشید. اگر الزم شد کارت بکشید، کارت شناسایی خود را به دیگران بدهید یا  تالش کنید تا با

 .برگه ای را از متصدی باجه بگیرید، باید به محض دریافت اشیاء مذکور آن ها را ضدعفونی کنید

اگر  .ت و چشمان خود دست بزنیددر تمام طول تهیه بلیط، توقف در سالن انتظار و ساعات سفر به هیچ وجه نباید به صور

سعی کنید در  .در این میان گوشی تلفن همراه و هندزفری خود را هم در دستتان گرفته اید، آنها را نیز ضدعفونی کنید

تمام طول سفر با خود غذای مناسب به همــراه داشـتـه باشـیـــد تــا مجـبــــور نباشـیــد از رستوران 

نید. با این حال اگر مجبــور شدیــد در بیــن راه چیــزی بخـریــد، حـتــما بسته های بین راهی غذا تهیه ک

 .بندی آن ها را ضدعفونی کنید

 وظایف مسئوالن و پرسنـل ترمینال های مسافربری و رانندگان اتوبوس

اید اقداماتــی را در در این میان مسئوالن و رانندگان اتوبوس نیز برای کنترل شیوع کرونا وظایفی به عهده دارند و ب

نصب اطالعیــه هــای  :ایــن خصــوص انجام دهنـــد. از این اقدامات می توان به موارد زیر اشاره کرد

بهداشتی و شماره های تماس شکایات مردمی در تمامی اماکـن در دید مسافران تکمیل فرم خوداظهاری در رابطه با 

اند استفاده رانندگان از ماسک در تمام طول مدت سفر به ویژه در هنگام پرسنلی که به هر دلیلی مدتی سرکار نبوده 

سوخت گیری رعـــایــت دستــــورالعمــل هــای مربـوط به ظرفیت مسافرگیری لزوم نظافــت، شسـت 

نگهداری ماسک در جعبه کمک های اولیه اتوبوس بسته بندی  •وشــو و گندزدایی اتوبوس ها بعد از پایان هر سفر 



بهداشتی مواد غذایی که به مسافران ارائه می شود وجود نظارت بهداشتی در مکان های بین راهی از قبیل رستوران ها، 

 .مغازه ها، نمازخانه ها، سرویس های بهداشتی و

 پروتکل های بهداشتی سفر با قطار 

و بین الملل، سفر با این وسیله طبق دستورالعمل های اعالم شده از سوی سازمان ها و نهادهای مربوطه در سطح ملی 

و « ماســـک»قانون همیشگــی  :نقلیه عمومی در روزهای شیوع کرونا ضوابطی دارد که در ادامه می آید

باید به تعـــداد کافـــی ماســک همراه خود داشته باشید زیرا  .را فراموش نکنید« ضدعفونی مداوم دست ها»

ک با بخار تنفس شما مرطوب شود، باید آن را عوض کنید. همچنین ممکن است هرچند ساعت یک بار و پیش از آنکه ماس

حتی  .توصیه می شود در صــورت امکان، یک کوپه کامل را دربست کنید !الزم باشد به اطرافیان خود ماسک بدهید

المقــدور در سفــــرهــای ریــلــــی از رفـتــن بـه سرویس بهداشتـــی خــودداری کـــرده 

 .صورتــی که مجبـور به استفاده شدید، دست خود را با یک محلول ضدعفونی کننده به دقت ضدعفونی کنیددر

 

 مسئوالن و پرسنــل قطار و ترمینال های راه آهــن 

نیز وظایفی بر عهـده دارنــد که برای کنتــرل شیـوع کرونا باید رعایت کنند. در ادامه به این مــوارد می 

مسافــــران در ورودی و خروجــی ایستگاه های راه آهن غربالگری شده و تمام ایستگاه ها به طور تمام  .پردازیم

در صورت امکان، با توجه به تعداد مسافر و ظرفیت قطار، مسافران با رعایت فاصله ایمنی در  .روزانه ضدعفونی می شوند

نظافت و گندزدایی قطارها پس از هر سفر  .فاده کنندخدمه قطار در طول سفر باید از ماسک است .کوپه ها جانمایی شوند

ارائه هر نوع خوراکی و نوشیدنی  .و توقف در توقفگاه به وسیله مواد ضدعفونی مورد تأیید وزارت بهداشت الزامی است

پروتکل در رابطه با غذای گرم تهیه شده در رستوران قطار رعایت کلیه  .به مسافران فقط به صورت بسته بندی مجاز است

در جعبه کمک های  ٢۲پروتکل های بهداشتی سفر  .های بهداشتی و استفاده از سلفون و درپوش بهداشتی الزامی است

اولیــه قطار عــالوه بر اقــالم همیشگــــی، نگهـــداری تعـــدادی ماســـک و مـــاده ضدعفونی 

در صــورت ســرو  .به کرونا به او ماسک ارائه شود در صورت مشاهده مسافر با عالئم مشکوک .کننده از الزامات است

غــذا در رستــوران قطــار رعایــت پروتکل های بهداشتی و رعایت فاصله ایمن بین مسافران و خدمه الزامی 

 .است

 پروتکل های بهداشتی سفر با هواپیما 

می خواهند مدت سفر را کوتاه کنند. با  هواپیما شاید این روزها انتخاب خیلی از کسانی باشد که سفرشان ضروری است و

اینکه طــول سفــر با هواپیمــا بســیار کوتاه تر از حالت عادی است اما باز هم باید حواسمان به این نکات ساده 

در طول سفر از حضور در  .را فراموش نکنید« ضدعفونی مداوم دست ها»و « ماسک»قانون همیشگی  :بهداشتی باشد



ا صف ها تحویل بلیط و مستقر شدن در هواپیما، تالش کنید تا فاصله اجتماعی خود را با دیگران رعایت فرودگاه گرفته ت

بسیاری از شرکت های هواپیمایی در سطح جهان به  .متر فاصله الزامی است ۲همانطور که پیشتر گفته شد، رعایت  .کنید

را نیز خریداری کنند. البته این تصمیم هزینه بر  مشتریان خود توصیه می کنند هنگام خرید بلیط صندلی مجاور خود

است، اما با تاکید بر این موضوع که خطر اصلی برای انتشار ویروس کرونا افرادی هستند که در اطراف شما می نشینند، 

 شاید این عمل توجیه اقتصادی پیدا کند

درصورتی که مجبور به استفاده حتی المقدور در سفرهای هوایی از رفتن به سرویس بهداشتی خودداری کرده 

برای برخی  .شدیــد، دســـت خـــود را با یــک محـلـــول ضدعفونی کننده به دقت ضدعفونی کنید

سفرهای خارجی الزامی است که پیش از سفر تست کرونا بدهید. پیش از شروع فرایند سفر از منفی بودن آزمایش خود 

  .رالین مربوطه اطالع دهیداطمینان حاصل کرده و این موضوع را به ای

 پروتکل های بهداشتی که ایرالین ها باید رعایت کنند

عالوه بر موارد گفته شده، همه ایرالین ها و خطوط هوایی کشور نیز ملزم به اجرای پروتکل های بهداشتی که از سوی  

پیشگیری از شیوع کرونا و حفظ  نهادهای متولی مطرح شده، هستند. این پروتکل ها در قالب دستورالعمل هایی با هدف

براســاس ایــــــن  .سالمت مسافران و خدمه پرواز تدوین شده و در اختیار ایرالین ها گذاشته شده است

پــروتکــــل ها، همه شرکت هــای هواپیمایی فعال در کشور باید هواپیما را بعد از هر پرواز و قبل از مسافرگیری 

ه بــرایــن، اطمینــان از سالمــت مسافــران بــا روش هایی نظیر تب عــالو .کامال ضدعفونی کنند

ضدعفونی کردن  .سنــجــــی از دیگـــر اقداماتـــی اســت کــه در این دستورالعمل ها آورده شده است

از سوار کانترها قبل از پذیرش مسافران، ضدعفونی کردن هواپیما قبل از ورود مسافران، بررسی سالمت مسافران قبل 

شدن به هواپیما، چک کردن دمای بدن مسافران قبل از ورود به هواپیما توسط دستگاه تب سنج پزشکی و... از دیگر 

پروتکل  .اقداماتی است که ایرالین های کشور برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در دستور کار خود قرار داده اند

یی به رعایت این موارد اکتفا نکرده و اقدامات دیگری را نیز در دستور البته برخی از خطوط هوا ٢۱های بهداشتی سفر 

 کار خود قرار دادند.

به عنوان مثال، ایران ایر )هما( در کنار رعایت موارد یادشده بسته های بهداشتی حاوی یک عدد ماسک و دستمال  

ایــران ایــرتــور نیــز عــالوه  .دمرطوب آنتی باکتریال را به صورت رایگان به همه مسافران خود ارائه می ده

 UV بــر رعایـت پروتکــل های بهداشتی، اقــدام به ضـدعفــونــی کــردن هواپیــما با استفاده از اشعه

برای داشتن سفر هوایی ایمن چه تمهیدات دیگری اندیشیده شده است؟ با توجه  ٢١پروتکل های بهداشتی سفر  .دمی کن

چند وقتی است که دفتر اداره کل نظارت بر عملیات هوانوردی معاونت هوانوردی و امور بین به اهمیت این موضوع، 

در وب سایت سازمان هواپیمایی کشوری راه  Covid-٢1الملل سازمان هواپیمایی کشوری، صفحه ویژه ای با عنوان 

ی شیوه ها و پروتکل های مراقبتی هدف از راه اندازی چنین صفحه ای این است که عالوه بر بارگذار .اندازی کرده است

در صنعت هوانوردی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا، فــرم خوداظهــاری مسافـــران هوایـــی و 



همچنیـــن بخشنامه تمدید خودکار اعتبار کلیه گواهینامه ها، تاییــدیه هــا و مجــوزهـــای صــادره از 

ارباب رجوع بارگذاری شود تا دیگر برای تمدید آنها نیازی به مراجعه سـوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز برای 

 حضوری فعاالن صنعت هوانوردی نباشد

وب سایت سازمان هواپیمایی کشوری، لینک های مربــوط به صفحــات تخصـصــی کرونا در وب سایت های مرجع 

شورای بین  (ACI، (مللی شرکت های هواپیماییاین صنعت شامل ایکائو )سازمان جهانی هوانوردی(، یاتا )انجمن بین ال

المللی فرودگاه های دنیا(، انجمــن جهــانـــی بهداشـــت در صنــعــت هوانـــوردی و همـچـنیــن 

سازمــان جهانــی بهداشــت، بارگذاری شده که عالقه مندان می توانند با دسترسی به این صفحه به اطالعات مورد 

 ندنیاز خود دست پیدا کن

 !!!توجه

در تهیه این کتابچه سعی شده تا با توجه به پروتکل های بین المللی و اطالعیه های وزارت بهداشت، ستاد ملی مبارزه با 

کرونا و نهاد های ذیربط حوزه گردشگری کشور، به روزترین و دقیق ترین اطالعات گردآوری شود، اما ممکن است 

تغییر کرده باشند. مسئولیت استفاده از اطالعات این کتابچه به عهده  مواردی از قلم افتاده باشند یا برخی از پروتکل ها

 در این زمینه مسئولیتی نداردآسمان پرستاره پرشیا مخاطب است و 

 سخن پایانی 

با اینکه به شنیدن واژه کرونا عادت کرده ایم و رعایت خیلی از نکاتی که به آن ها اشاره شد جزیی از رفتار روزمره ما 

باید بدانیم که کرونا هنوز وجود دارد و هیچ چیز عادی نشده است. بنابراین با کاهش سفرها، اولویت بندی شده، اما 

 .سفرهای ضروری و رعایت پروتکل های بهداشتی می توانیم تا حد زیادی خطر ابتال به کرونا را کاهش بدهیم

 

 


