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بیماری کرونا (کوید  )19چیست و

چه چیزی باعث آن می شود؟

3 3ویروس کرونا جدید ،یکی از انواع ویروس های کرونا
است که در انسان بیماری ایجاد میکند .این ویروس از فرد مبتال به
افراد دیگر سرایت میکند .افراد بسیاری در سراسر جهان و ایران به
بیماری کرونا مبتال شده اند .این بیماری تاکنون موجب مرگ هزاران
نفر شده است.
3 3اگر تب دارید ،سرفه میکنید یا از نظر تنفسی مشکل دارید به
پزشک مراجعه کنید.
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ضدعفونی تراکتور
g gویروس می تواند حداقل  ۲تا  ۳روز روی سطوح مختلف مانند سطوح

فلزی (به ویژه فوالد و استیل) ،چوبی و پالستیکی زنده بماند.

g gرعایت نکات بهداشتی و پاکسازی سطوح از ویروس برای جلوگیری

از انتشار بیماری کرونا ضروری است.

g gدر صورتی که تراکتور در اختیار فرد مشکوک به کرونا بوده ،الزم است

نسبت به  ضدعفونی کامل آن اقدام شود .در مورد تراکتورهای کابین دار
شیشه ها یا دریچه های هوا را باز نموده و از سیستم تهویه هوای درون
کابین استفاده نکنید.
g gبرای ضدعفونی اجزای در تماس تراکتور شامل غربیلک فرمان،

دسته دنده ،اهرم های کنترل وضعیت و کنترل کشش (باال و پایین
کننده ادوات) ،صندلی و سایر اهرم ها و کلیدها از مواد گندزدای مجاز
مانند وایتکس استفاده کنید.
g gبرای حفظ کیفیت ظاهری صندلی و سایر اجزای اتاقک راننده وایتکس

( 5درصد) را با نسبت یک به ( 99یا یک قاشق وایتکس با  5لیتر آب) با آب
سرد رقیق کنید.
g gبرای تراکتورهای غیرکایبن دار می توانید از ترکیبات الکلی نیز برای

ضدعفونی استفاده کنید.

g gاز استفاده هم زمان الکل و وایتکس یا سایر گندزدا های کلردار به
دلیل اثرات سمی جدا ً خودداری شود.
g gقسمت هایی از ادوات که در تماس با دست راننده قرار میگیرد

(مانند اهرم ها ،دستک ها و غیره) را به طور کامل گندزدایی کنید .پس
از تماس با این بخش ها ،شستشوی دست با آب و صابون یا با ژل های
ضدعفونی ضروری است.
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شستشوی تراکتور
g gشستشوی تراکتور به خصوص تایرها عالوه بر اثر مستقیم در کاهش

آلودگی ها می تواند در نگهداری بهتر تراکتور نیز مؤثر باشد.

g gتمامی تجهیزات و ماشین آالتی که در برابر آب مقاوم هستند،

باید به طور مرتب شستشو شده و از آلودگی ها پاک شوند .برای این کار
می توان از واترجت استفاده نمود .دستگاه واترجت یا کارواش صنعتی یک
شوینده فشار قوی است که با تبدیل جریان آب معمولی به جریان آب
پرفشار سبب شستشوی عمیق انواع سطوح مقاوم به آب و فشار می شود.
 g gمی توانید ماده گندزدا را (به نسبت مناسب یک پیمانه /قاشق ماده

وایتکس به  5لیتر آب) تهیه کنید و از طریق واترجت تراکتور و ادوات را
ضدعفونی کنید.
g gتوجه داشته باشید که هنگام گندزدایی تراکتور و ادوات کشاورزی

به خصوص در صورت استفاده از واترجت از البسه محافظتی مناسب از
قبیل لباس مخصوص ،ماسک ،دستکش و چکمه مناسب استفاده نمایید.
از آنجا که فشار آب و هوای واترجت ممکن است سبب انتشار ویروس
شود ،بنابراین استفاده از این وسیله شستشو با احتیاط و در فضای مناسب
صورت گیرد.
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مراقبت های الزم هنگام

سوخت گیری

g gتا حد امکان دفعات مراجعه به پمپ گازوییل برای
سوخت گیری را کاهش دهید.
g gدر هر بار مراجعه به پمپ گازوییل ،باک تراکتور را کام ً
ال پر کنید تا
کمتر مجبور به مراجعه برای گرفتن سوخت شوید.
g gدر صورت امکان از تانکر سوخت برای ذخیره سوخت در محوطه
کارگاه با رعایت تمامی موارد ایمنی اقدام نمایید.
g gهنگام سوخت گیری در پمپ گازوییل حتماً از دستکش (حتی االمکان
یکبار مصرف) استفاده نمایید .در صورت عدم دسترسی به دستکش از
دستمال کاغذی استفاده کنید .به گونه ای عمل نمایید که انگشتان شما با
پانل دکمه های دستگاه تماس پیدا نکند.
g gدر صورتی که از دستکش کار برزنتی (قابل شستشو) استفاده می نمایید
پس از پایان کار آن را با مواد شوینده مناسب شستشو و گندزدایی نمایید.
g gکارت سوخت را با دقت و بدون تماس دست با دستگاه وارد
محل کارت خوان کرده و با استفاده از دستکش رمز خود را روی
صفحه کلید دستگاه وارد کنید.
g gبرای پرداخت هزینه سوخت از پول
نقد استفاده نشود و هنگام پرداخت از
طریق کارت های بانکی تا حد امکان کارت
را به اپراتور پمپ گازوییل نداده و
مراحل مربوط به کارت کشیدن را
خودتان انجام دهید.
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g gدر پایان سوخت گیری ،دستکش را طوری از دست خارج کنید که

قسمت رویی دستکش که در تماس با نازل پمپ گازوییل بوده با بدن یا
لباس ها تماس پیدا نکند.
g gبالفاصله دستکش یکبار مصرف یا دستمال را در سطل زباله
دردار بیندازید.
g gدر زمان حضور در پمپ گازوییل و تا پیش از شستشوی بهداشتی

دست ها به هیچ وجه صورت خود را لمس نکنید .در اولین فرصت ممکن بعد
از اتمام سوخت گیری دست خود را حداقل  20ثانیه با آب و صابون بشویید.
g gبرای اطمینان بیشتر کارت سوخت خود را ضدعفونی کنید.

g gدر صورتیکه دارای محل ذخیره گازوئیل مشترک هستید و چند

نفر از آن استفاده می کنند ،بهتر است روزانه نازل سوخت و محوطه
سوخت گیری را گندزدایی کنید.
g gاز سوار کردن افراد دیگر در کابین یا روی گلگیر تراکتور

خودداری شود.
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استفاده از دستکش کار و

شستشو و ضدعفونی کردن
دستکش کار

g gهنگام کار با تراکتور ،برای جلوگیری از آلوده شدن توسط ویروس

کرونا ،الزم است از دستکش ،لباس و کفش کار مناسب استفاده شود.

g gلباس و کفش کار را بیرون از منزل و جدای از لبا س های خانه
نگهداری نمایید.
g gبعد از کار روزانه و قبل از ورود به منزل ،لباس و کفش کار را خارج

از منزل از تن بیرون آورده و آن را با خود به داخل منزل نبرید.
g gمی توانید دستکش و لباس کار را مستقیماً به حمام منتقل کنید تا
با مواد شوینده شسته شوند.

g gدست و صورت را قبل ورود به منزل با آب و صابون بشویید .بهتر

است استحمام شود.

g gمحل نگهداری لباس و کفش کار را روزانه گندزدایی نمایید.

g gقبل از ورود به خانه کف کفش ها را با مواد مناسب (محلول رقیق شده

وایتکس) گندزدایی کنید.

 g gدستکش کار قابل شستشو را روزانه با مواد شوینده بشویید و
گندزدایی کنید.
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احتیاط های الزم حین انجام تعمیر یا
سرویس تراکتور و ادوات کشاورزی

g gقبل از انجام عملیات سرویس و تعمیر تراکتور و ادوات کشاورزی

آنها را به روشی که در قسمت قبل (بخش شستشوی تراکتور و ادوات)
ارائه شد ،تمیز و گندزدایی کنید.
g gهنگام انجام عملیات سرویس و تعمیر تراکتور و ادوات از لباس کار و

دستکش مناسب استفاده کنید.

g gدر پایان کار دستکش کار را با مواد شوینده شستشو و
گندزدایی نمایید.
g gدر صورتی که برای انجام تعمیرات و سرویس کاری به تعمیرگاه
مراجعه می نمایید ،از دست زدن به اجسام مانند ابزارآالت ،قطعات تراکتور،
پیشخوان و غیره خودداری کنید.
g gدر صورت تماس با اشیاء ،دستان خود را با آب و صابون به مدت
حداقل  20ثانیه شستشو دهید.
g gپرداخت هزینه به تعمیرکار ،ترجیحاً به طریق الکترونیکی و در
صورت پرداخت پول نقد مالحظات بهداشتی برای جلوگیری از انتقال
ویروس کرونا کام ً
ال رعایت شود.
g gپس از بازگشت از تعمیرگاه ،نسبت به شستشو و ضد عفونی تراکتور و
شستشوی دست و صورت با آب و صابون اقدام نمایید.
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مراقبت های الزم هنگام نقل و انتقاالت مالی
g gاسکناس جزو اصلی ترین راه های انتقال ویروس کرونا است.

g gتا حد امکان از ابزارهای پرداخت الکترونیکی (کارت به کارت،

اینترنتی ،استفاده از اپلیکیشن های موبایل و غیره) استفاده کنید.
g gحتی االمکان از حضور در بانک ها خوداری شود.

g gهنگام استفاده از دستگاه خودپرداز یا دستگاه نوبت دهی در شعب
از تماس مستقیم با دکمه های آن اجتناب و حتماً از دستکش یا دستمال
استفاده کنید.
g gدر داخل شعب و صف انتظار خودپردازها و سایر مراکز پر تردد،
فاصله حداقل  1/5متر با دیگران را رعایت کنید.
g gهنگام مراجعه به مراکز پر تردد خصوصاً شعب بانک ها و مؤسسات
اعتباری ،از ماسک مناسب استفاده کنید.
g gتحت هیچ شرایطی ،مخصوصاً زمانی که به اسکناس دست زده اید،

دست خود را به صورت ،چشم ،بینی و دهان نزنید.
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