โควิด-19: คำแนะนำทั่วไปสำหรับผู้ขับขี่ยำนพำหนะ
เอกสารนีใ้ ห้ คาแนะนาทั่วไปและข้ อควรระวังด้ านความปลอดภัยเพื่อช่ วยผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่ ฉุกเฉิ นในการป้องกันตนเองและผู้โดยสา
รและช่ วยชะลอการแพร่ กระจายของโควิด-19
ผู้รับจ้ างประจาหน่ วยงานทางการแพทย์ ที่ให้ บริ การรั บส่ งคนไข้ ควรปฏิบัติตามคาแนะนาของบริ ษัทของตน
กรุณำระลึกถึงข้อปฏิบัติหลักสี่ประกำรเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อโควิด-19 ดังนี:้
• อยู่บ้ำนถ้ ำป่ วย
o เฝ้าระวังสุ ขภาพของคุณอย่างใกล้ชิดสาหรับอาการโควิด-19 เช่น ไอ, หายใจไม่อิ่มหรื อหายใจลาบาก, มีไข้, สั่น,
ปวดกล้ามเนื้อ, เจ็บคอ หรื อสู ญเสียประสาทรับรสหรื อดมกลิ่นที่เพิง่ เป็ น
รายการเหล่านี้ไม่ได้ครอบคลุมอาการทั้งหมด อาการอื่น ๆ
ที่พบไม่บ่อยซึ่งมีการรายงานรวมถึงอาการระบบทางเดินอาหาร เช่น คลื่นไส้, อาเจียน หรื อท้องเสี ย
ผูส้ ู งอายุอาจมีอาการสับสนหรื อเลอะเลือน และหกล้ม
o รับการตรวจหาโควิด-19 โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย เข้าดูที่ nyc.gov/covidtest เพื่อหาจุดตรวจ
o หากคุณติดเชื้อหรื ออาจติดเชื้อโควิด-19 แล้วโปรดอยูก่ บั บ้านจนกว่าทุกข้ อต่อไปนี้เป็ นจริ ง:
▪ เป็ นเวลา 14 วันแล้วนับจากวันแรกที่คุณเริ่ มมีอาการ หรื อเป็ นเวลา 14
วันแล้วหลังจากผลตรวจของคุณเป็ นบวกถ้าคุณไม่มีอาการ
▪ คุณไม่มีไข้เลยในช่วงสามวันที่ผา่ นมาโดยไม่ได้ใช้
ยาลดไข้ เช่น ไทลินอลหรื อไอบูโพรเฟน
▪ สุ ขภาพโดยรวมของคุณดีข้ นึ
o คนทางานบางประเภทซึ่งเป็ นหรื ออาจเป็ นโรคโควิด-19 แล้ว
ต้องรอนานกว่านั้นก่อนจะกลับไปทางานได้ตามที่รัฐนิวยอร์ก (NYS) กาหนด
• รักษำระยะห่ ำงทำงกำย
o รักษาระยะห่างอย่างน้อย 6 ฟุตระหว่างตนเองและผูอ้ ื่นทุกเมื่อที่ทาได้
o ขอให้ผโู ้ ดยสารนัง่ ด้านหลังของยานพาหนะเพื่อรักษาระยะห่างทางกาย
หากยานพาหนะมีอุปกรณ์ก้ นั โปรดปิ ดอุปกรณ์ก้ นั ดังกล่าวก่อนรับผูโ้ ดยสาร หากยานพาหนะไม่มีอปุ กรณ์ก้ นั
ลองพิจารณาติดอุปกรณ์ก้ นั ที่เป็ นพลาสติกใสไว้ระหว่างด้านหน้าและด้านหลังของยานพาหนะ
อุปกรณ์ ก้นั ต้ องไม่บดบังกำรมองเห็นจำกกระจกหลัง
สาหรับยานพาหนะที่ข้ นึ ทะเบียนคณะกรรมการรถแท็กซี่และลิมูซีน (TLC)
ผูข้ บั ขีค่ วรปฏิบตั ิตามคาแนะนาเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ก้ นั ของทีแอลซี
o รับส่งผูโ้ ดยสารที่มาด้วยกันเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เดินทางเป็ นกลุ่ม (หรื อที่ใช้คาว่า “แชร์” หรื อ “รวมกลุ่มกัน”)
(ยกเว้นยานพาหนะขนส่งกึ่งสาธารณะ)
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o ใช้ทางระบายอากาศของยานพาหนะเพื่อให้มีอากาศบริ สุทธิ์จากภายนอกเข้ามาและลดกระจกหน้าต่างลง
หลีกเลี่ยงการเลือกใช้อากาศหมุนเวียน
• ใส่ ผ้ำปิ ดหน้ ำ
o ใส่ผา้ ปิ ดหน้า คาสั่งปฏิบตั ิการรัฐนิวยอร์กที่ 202.18 กาหนดให้ผขู ้ บั ขี่ตอ้ งใส่หน้ากากเมื่อทาการรับส่งผูโ้ ดยสาร
ผูโ้ ดยสารทุกคนที่มีอายุมากกว่าสองปี และในทางการแพทย์แล้วสามารถทนได้ตอ้ งใส่หน้ากากเช่นเดียวกัน
สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากาก กรุ ณาเข้าดูที่ nyc.gov/health/coronavirus และค้นหา FAQ About Face
Coverings (คาถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับผ้าปิ ดหน้า)
• รักษำสุ ขอนำมัยส่ วนตัว
o ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ านานอย่างน้อย 20 วินาที โดยเฉพาะหลังจากจับเงินหรื อกระเป๋ าของผูโ้ ดยสาร,
เข้าห้องน้ า, สั่งน้ ามูก, ไอ หรื อจาม
ใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมือซึ่งมีแอลกอฮอล์เป็ นส่วนประกอบในกรณี ที่ไม่มีสบู่และน้ า
o ปิ ดปากและจมูกของคุณด้วยทิชชูหรื อแขนเมื่อคุณจามหรื อไอ ห้ามใช้มือ
o เตรี ยมทิชชูและผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมือในรถสาหรับผูโ้ ดยสารให้พร้อม
o สนับสนุนการจ่ายเงินด้วยวิธีที่ไม่ตอ้ งสัมผัส ลดการจับเงินสดหรื อบัตรเครดิต
o ห้ ำมจับตา, จมูก และปากด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ ง
o ห้ ำมจับมือทักทาย, เสนอให้น้ าขวด, หมากฝรั่ง หรื อสิ่ งอื่นต่อผูโ้ ดยสาร
• ทำควำมสะอำดและฆ่ ำเชื้อยำนพำหนะของคุณเป็ นประจำ
o ให้ความสาคัญกับพื้นผิวและวัตถุที่ผโู ้ ดยสารมักสัมผัส เช่น ที่เปิ ดประตูรถ, ปุ่ มเปิ ดปิ ดหน้าต่าง, ล็อค,
เครื่ องชาระเงิน, ที่พกั แขน, เบาะนัง่ , หัวเข็มขัดและสายเข็มขัด เช็ดทาความสะอาดพื้นผิวที่คุณสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น
พวงมาลัย, ปุ่ มวิทยุ, ไฟเลี้ยว และที่วางถ้วย
o ทาความสะอาดสิ่ งสกปรกหรื อคราบที่เห็นได้ก่อน แล้วจึงใช้ผลิตภัณฑ์น้ ายาฆ่าเชื้อปกติ (เช่น น้ ายาฟอกขาว,
เปอร์ออกไซด์ หรื อผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์ซ่ ึงมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์) ที่เหมาะสมกับพื้นผิวเพื่อกาจัดเชื้อโรค
น้ ายาฆ่าเชื้อมีประสิ ทธิภาพมากที่สุดบนพื้นผิวสะอาด
อ่านและปฏิบตั ิตามฉลากบนผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
o ใส่ถุงมือใช้ครั้งเดียวทิ้งหรื อเสื้ อผ้าป้องกันที่เหมาะสมเมื่อทาความสะอาดหรื อฆ่าเชื้อ
ทิ้งถุงมือลงถังขยะหลังจากใช้งาน
และล้างมือด้วยสบู่และน้ าหรื อใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมือซึ่งมีแอลกอฮอล์เป็ นส่วนประกอบในกรณี ที่ไม่มีสบู่แ
ละน้ า
o เปิ ดประตูยานพาหนะทิ้งไว้ขณะทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
o รอให้พ้นื ผิวทั้งหมดแห้งก่อนที่จะออกไปรับผูโ้ ดยสาร
o สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทาความสะอาดและการฆ่าเชื้อ โปรดเข้าดู nyc.gov/health/coronavirus และค้นหา
General Guidance for Cleaning and Disinfection for Non-Health Care Settings
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(คาแนะนาทัว่ ไปสาหรับการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่บริ การสุ ขภาพ) ในหน้า Guidance
for Businesses (คาแนะนาสาหรับธุรกิจ)
แยกแยะข้ อเท็จจริงออกจำกควำมกลัวและปกป้องตนเองจำกกำรถูกตีตรำจำกสังคม
• การระบาดไม่ใช่ขอ้ อ้างที่จะเผยแพร่ การเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบตั ิ
การเลือกปฏิบตั ิต่อผูโ้ ดยสารหรื อผูท้ ี่อาจเป็ นผูโ้ ดยสารเนื่องจากเชื้อชาติ ภูมิลาเนา หรื ออัตลักษณ์อื่น ๆ เป็ นสิ่ งที่ผดิ กฎหมาย
• หากคุณถูกก่อกวนหรื อถูกเลือกปฏิบตั ิเนื่องจากเชื้อชาติ, ภูมิลาเนา หรื ออัตลักษณ์อื่น ๆ โปรดติดต่อ NYC Commission on
Human Rights (คณะกรรมการเพื่อสิ ทธิมนุษยชนแห่งนครนิวยอร์ก) โดยการโทรไปที่ 311 และพูดว่า “human rights”
(สิ ทธิมนุษยชน) หรื อโดยเข้าดูที่ nyc.gov/cchr และคลิกที่ “Report Discrimination” (รายงานการเลือกปฏิบตั ิ)
ดูแลตนเองและครอบครัว
• ห้องสมุดแอปที่ nyc.gov/nycwell: เครื่ องมือเพื่อสุ ขภาพกายและอารมณ์ที่ดี
• NYC Well: การช่วยเหลือด้านสุ ขภาพจิตฟรี โดยให้บริ การปรึ กษาอย่างสั้นและส่งต่อ 24 ชัว่ โมงตลอด 7 วัน โทรติดต่อ 888692-9355 หรื อแชทออนไลน์ที่ nyc.gov/nycwell
• NYS COVID-19 Emotional Support Helpline (สายด่วนให้ความช่วยเหลือทางด้านอารมณ์เกี่ยวกับโควิด-19
ของรัฐนิวยอร์ก): บุคลากรมืออาชีพที่ได้รับการอบรมคอยรับฟัง, ช่วยเหลือ และส่งต่อการรักษาถ้าจาเป็ น โทร 844-863-9314
ระหว่างเวลา 8.00 น. ถึง 22.00 น. ในทุกวันของสัปดาห์
• NYC Health + Hospitals (สำธำรณสุ ขเมืองนิวยอร์ ก + โรงพยำบำล):
ให้บริ การชาวเมืองนิวยอร์กโดยไม่คานึงถึงสถานะการเข้าเมืองและความสามารถในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล โทร 844-6924692 หรื อ 311
ติดตำมข่ ำวสำร
• สาหรับข้อมูลโควิด-19 เข้าดูที่ nyc.gov/health/coronavirus
• ติดข้อมูลสาหรับผูโ้ ดยสารไว้ที่ที่นงั่ ด้านหลัง สาหรับโปสเตอร์และใบปลิวเข้าดูที่ nyc.gov/health/coronavirus
• สาหรับคาแนะนาเพิม่ เติมในการเปิ ดเมืองนิวยอร์กใหม่ เข้าดูที่ nyc.gov/health/coronavirus แล้วไปที่หน้า Guidance for
Businesses (คาแนะนาสาหรับธุรกิจ)
กรมอนำมัยแห่ งนครนิวยอร์ กอำจเปลี่ยนแปลงคำแนะนำตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์
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