Hướng dẫn Giai đoạn 1

Coronavirus 2019 (COVID-19): Hướng dẫn dành cho các Xe Cho Thuê, Taxi, và Đi Chung
Trong Giai đoạn 1, người dân và doanh nghiệp sẽ được yêu cầu áp dụng các hành vi mới và các
biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt để giảm nguy cơ cho tất cả mọi người. Trong Giai đoạn 1, tiếp
tục không khuyến khích các chuyến đi chung không thiết yếu. Nếu cung cấp các dịch vụ xe
cho thuê, taxi, và đi chung, cần thực hiện các biện pháp sau đây để giúp giảm nguy cơ lây nhiễm
COVID-19 giữa các nhân viên, hàng khách, và cộng đồng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập
coronavirus.dc.gov/phaseone.

Những điều cần cân nhắc dành cho Tài xế/Nhân viên
Thực hiện các Biện pháp Phòng ngừa Hàng ngày
• Đeo khẩu trang vải
• Thực hiện vệ sinh tay thường xuyên (bằng xà phòng và nước hoặc dung dịch chà tay
chứa cồn)
o Trước và sau các giờ giải lao và ca làm việc
o Sau khi xách đồ đạc cá nhân của hành khách, nếu không tránh được
o Giữa các chuyến đi và sau khi xử lý/trao đổi tiền
o Sau khi đeo, chạm vào, hoặc tháo bỏ khẩu trang vải
o Trước và sau khi bơm xăng dầu
• Mang theo khăn giấy trong xe để sử dụng khi quý vị ho, hắt hơi, hoặc chạm vào mặt
mình. Vứt khăn giấy đã sử dụng vào thùng rác và thực hiện vệ sinh tay.
• Không lái xe cho thuê, taxi, hoặc xe đi chung nếu quý vị bị bệnh. Nếu quý vị có các
triệu chứng trong khi làm việc, hãy ngừng làm việc ngay lập tức và gọi cho nhà
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.
• Nếu hành khách từ chối tuân thủ các biện pháp an toàn, quý vị có thể báo cáo mối quan
ngại này với ban quản lý, công ty quản lý ứng dụng đi chung của mình và/hoặc các cơ
quan chức năng, nếu phù hợp.
• Nếu quý vị cảm thấy không thoải mái với việc vận chuyển một hành khách bị bệnh rõ ràng
vì các lý do an toàn, quý vị có thể chọn từ chối vận chuyển. Tuy nhiên, không được phép
phân biệt đối xử với hành khách dựa trên chủng tộc, quốc gia xuất xứ, hoặc các lý do
khác như đã được mô tả trong chính sách của công ty quý vị.
Hạn chế Tiếp xúc
• Cấm hành khách ngồi ở ghế hành khách phía trước cạnh tài xế.
• Hạn chế số lượng hành khách ở mức 1 người, hoặc chỉ những người trong cùng một hộ
gia đình.
• Cân nhắc sử dụng vách ngăn giữa ghế lái và ghế hành khách.
• Tránh tiếp xúc gần với hành khách, khi có thể.
o Giữ khoảng cách ít nhất 6 feet với hành khách khi ở ngoài xe.
o Cân nhắc việc yêu cầu hành khách tự xách các túi và đồ dùng cá nhân của họ
trong quá trình đón và trả khách. Thực hiện vệ sinh tay nếu điều này không khả
thi.
• Tránh sử dụng lựa chọn không khí tuần hoàn cho hệ thống thông gió của xe trong quá
trình vận chuyển hành khách; hãy sử dụng các khe gió của xe để mang không khí mới
bên ngoài vào xe và/hoặc hạ thấp các cửa sổ.
• Tránh cung cấp các vật dụng như các chai nước hoặc tạp chí.
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•

Tránh tiếp xúc với các bề mặt hành khách hoặc tài xế khác thường xuyên chạm vào,
chẳng hạn như các khung/tay nắm cửa, cửa sổ, khóa dây an toàn, vô lăng, cần số, cần
tín hiệu, và các bộ phận khác của xe trước khi làm sạch và khử trùng.

Làm sạch và Khử trùng
• Mang theo bình xịt khử trùng hoặc các khăn lau dùng một lần và các túi rác ở trong xe.
• Thực hiện theo các hướng dẫn trên nhãn sản phẩm khử trùng.
• Nếu các bề mặt bị bẩn thấy rõ, chúng cần được làm sạch bằng bột giặt hoặc xà phòng và
nước trước khi tẩy trùng.
• Tối thiểu, phải làm sạch và khử trùng các bề mặt thường xuyên chạm vào trong xe vào
đầu và cuối mỗi ca làm việc, và giữa các chuyến vận chuyển hành khách bị bệnh.
• Các chất khử trùng thích hợp cho các bề mặt cứng không xốp bao gồm:
o Danh sách các chất khử trùng để sử dụng chống lại SARS-CoV-2 của EPA, có tại
epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
o Dung dịch thuốc tẩy gia dụng pha loãng được pha chế và sử dụng theo hướng
dẫn ghi trên nhãn của nhà sản xuất để khử trùng, nếu phù hợp với bề mặt
o Dung dịch cồn chứa ít chất 70% cồn

Những điều cần cân nhắc dành cho Hành khách

Thực hiện các Biện pháp Phòng ngừa Hàng ngày
• Đeo khẩu trang vải khi ở trong xe.
• Không sử dụng xe cho thuê, taxi hoặc xe đi chung nếu bị bệnh, trừ khi thực sự cần thiết,
và không sử dụng lựa chọn đi chung xe với người khác.
• Hành khách cần che miệng và mũi bằng khăn giấy nếu họ ho hoặc hắt hơi trong xe, thực
hiện vệ sinh tay, và vứt bỏ khăn giấy sau khi ra khỏi xe.
• Tự xách hành lý của quý vị và sử dụng các lựa chọn thanh toán không cần tiếp xúc nếu
có thể.

Những điều cần cân nhắc dành cho Chủ lao động

Thực hiện các Biện pháp Hỗ trợ An toàn cho Nhân viên và Hành khách
• Có các chiến lược để hỗ trợ cho các nhân viên bị bệnh hoặc bị phơi nhiễm (ví dụ: nghỉ
ốm và nghỉ phép vì lý do gia đình có hưởng lương).
• Phổ biến kiến thức cho nhân viên về COVID-19. Hãy tham khảo coronavirus.dc.gov để
biết thêm thông tin.
• Khi có thể, hãy cân nhắc việc cung cấp nước rửa tay diệt khẩu, khẩu trang vải, và các
chất khử trùng cho nhân viên.
• Xây dựng các chính sách và lựa chọn công nghệ cho phép và ưu tiên các giao dịch
không cần tiếp xúc nhằm hạn chế hoặc loại bỏ việc tiếp xúc gần và dùng chung các vật
dụng như bút và bảng chữ ký điện tử giữa tài xế và hành khách.
Các hướng dẫn trên sẽ tiếp tục được cập nhật khi tình hình dịch bệnh thay đổi. Vui lòng truy cập
coronavirus.dc.gov thường xuyên để biết thông tin mới nhất.
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