
 

 

های بهداشتی برای بنزین زدن در زمان شیوع کروناتوصیه  

 

 تا حد امکان دفعات بنزین، گاز و یا گازوئیل گرفتن خود را کاهش دهید. 

 های سی ان جی، سعی کنید حداکثر باک خودرو خود را پرکنید تا کمتر مجبور به مراجعه برای گرفتن سوخت شویدها و یا ایستگاهدر هر بار مراجعه به پمپ بنزین. 

 در صورت نیاز، اگر با قصد گرفتن سوخت از منزل خارج شدید حتما با خودتان حداقل یک عدد دستکش یکبار مصرف به همراه داشته باشید. 

 دست دیگر ا ب هنگام رسیدن به محل سوخت گیری با هوشیاری کامل عمل کنید و به هیچ چیز دست نزنید. ابتدا یکی از دستانتان را به دستکش مجهز کنید سپس

 .کارت سوخت را در محل کارت دستگاه قرار دهید

 کارت را با دقت و بدون تماس دست با دستگاه وارد محل کارت خوان کرده و با دست دستکش دار رمز خود را روی صفحه کلید دستگاه وارد کنید. 

 ار دسته نازل را بردارید سوخت گیری کنیداز تماس مستقیم با دسته نازل در جایگاه سوخت خودداری کنید. با دست دستکش د. 

 پس از اتمام سوخت گیری، با دست بدون دستکش کارت سوخت را از دستگاه بردارید و در جیب بگذارید. 

 سپس از  سوخت بکشید. ندهید و سعی کنید خودتان شخصا کارت را در دستگاه اخذ وجه(مسئول دریافت مبلغ سوخت)حد امکان کارت را به اپراتور پمپ بنزین تا

 .پراتور بخواهید که رمز شما را وارد کند و یا خودتان با دست دستکش دار رمز کارت خود را وارد کنید

 پیدا نکند اسدر نهایت دستکش را طوری از دستتان خارج کنید که هیچ جای بدنتان با قسمت رویی دستکش که در تماس با دستگاه و نازل قرار گرفته است تم. 

 بالفاصله دستکش را در اولین سطل زباله نزدیک خودتان )ترجیحا دربسته( بیندازید. 

 های شما با پانل دکمه ندر صورتی که به پمپ بنزین رفته و دستکش همراه تان نبود، حتما دقت کنید و یک دستمال کاغذی به دور انگشتان بپیچید به طوری که انگشتا

 .پس دستمال کاغذی را بالفاصله در اولین سطل زباله نزدیک خودتان )ترجیحا دربسته( بیندازیددستگاه تماس پیدا نکند. س

 اگر دستکش همراه تان نبود حتما دقت کنید برای برداشتن نازل سوخت گیری نیز از یک دستمال کاغذی استفاده کنید. 


