
 

 

 دليل عمل تدابير السالمة والوقاية الصحية لخدمات النقل السياحي                               

 باصات النقل السياحي الخدمة المستهدفة
 اإلجراءات الواجب اتباعها

 االجراءات العامة 

تنظيف ووالزجاج جميع االسطح  تطهيروتنظيف تجهيز الحافالت قبل المباشرة بالعمل والتأكد من  • 

والمماسك وارففالحافالت فتحات التهوية والتكييف واالضواء واالزرار فوق المقاعد واالبواب وتطهير 

 تماس.االبواب وكافة مناطق ال ومقابض

  يتماشى مع تعليمات رئاسة الوزراء اإللتزام بتشغيل الحافلة بما  •

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

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

 يدين عند ابواب الحافالت السياحية  مطهرتوفير  •

مترين عند  الجسدي بمسافةاليدين وااللتزام بالتباعد  طهيرتوفير شواخص عند الباب الرئيسي تتعلق بت •

 الصعود الى الحافلة.

 .التنظيف المستمر للمرافق•

 .عدم استخدام الثالجات داخل الحافالت •

السائح مع شاخصة توعية بذلك داخل  من قبل " Leave No Trace Behind""  مبدأ "ال تترك أثرا اتباع  •

 .في مكان اقامته إللقائهامعه  واالكياس الفارغةالحافلة بحيث يقوم الراكب بأخذ الزجاجات 

 الحافلة وواحدةيحتفظ بواحدة من قبل سائق للمجوعة السياحية وتزويد السائق بنسختين من "قائمة التتبع"  •

 .على االقلأشهر 6للشركة النقل السياحي ويحتفظ بتلك النسخ لمدة 

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

لمدة  ويفضل االنتظاركاملة  الحافلةتطهير واو الرحلة يتم تنظيف  البرنامج السياحيبعد االنتهاء من  •

فوق  واالضواء وفتحات التهويةيشمل ذلك كل األزرار القل قبل البدء بعملية التنظيف وعلى ا ةساعنصف

 امام كل مقعد. ومناضد الطعاممقعد  وظهر كلالمقاعد 

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

 يومي خارج الحافلة. والغسيل وتطهيرها بشكلتنظيف ارضيات الحافلة بالشفط  • 

 تنظيف سالت المهمالت و استبدال االكياس داخلها. • 

في التطهير  ومطهر اليدينووضع موادالسائل  وتزويدها بالصابونفي الحافلة  الحمامتطهير وتنظيف  •

 الخزانات المخصصة لدفق الماء.



 

 

 

 

 الحافلة داخل الوقت طوال الكمامات بلبس االلتزام •

 معايير عامة

 يتم التفتيش الدوري من قبل اللجان المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة    .1

يعاد تقييم إجراءات العمل في المنشآت الفندقية بناءاً على التقارير الواردة من اللجان المختصة    .2

 والزيارات التفتيشية .   

 تبليغ وزارة الصحة عن أي اشتباه بحاالت مرض الكورونا فوراً وتحت طائلة المسؤولية .   .3


