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•

يظل النقل العام خدمة أساسية أثناء الوباء .ى
حت مع بقاء معظم الناس يف منازلهم ،يجب عىل المدن أن تمنح األولوية لوصول
األشخاص األ ر
كث احتياجا إىل وسائل نقل آمنة وبأسعار معقولة بما يف ذلك األشخاص ذوي اإلعاقة ،والعاملي يف الصفوف األمامية
بالرعاية الصحية وغثهم من العاملي األساسيي .يحتاج سكان المناطق غث الرسمية البعيدة عن مراكز المدينة إىل وسائل النقل
العام للوصول إىل سوق العمل وكسب األجور اليومية .والكثث منهم ليس لديهم وسائل أخرى للوصول إىل المرافق الطبية
والخدمات األخرى.

•

نش ً COVID-19
يمكن أن يؤدي استخدام وسائل النقل العام المكتظة إىل ر
نظرا الرتفاع عدد األشخاص يف األماكن الضيقة ذات
ى
الت يتم لمسها بشكل شائع مثل آالت التذاكر والدرابزين.
التهوية المحدودة وانتشار األسطح ي

•

ر
والمش كبديل لوسائل النقل العام ،حيثما أمكن ،للحد من خطر انتشار الفثوس وتحسي الصحة
يجب تشجيع ركوب الدراجات
ي
ً
ر
اكت الدراجات يف طرق معينة مما يجعلهم استخدامهم أكث أمانا.
ر
و
للمشاة
األولوية
العامة .يمكن للمدن إعطاء
ي

•

الرسم) لرصد وتنظيم النقل العام لضمان مستويات عالية
(الرسم وغث
مشغىل النقل العام
تحتاج الحكومات إىل التنسيق مع
ي
ي
ي
من النظافة الصحية الجيدة .يجب أن يتأكد المشغلون من أن جميع األسطح الداخلية بما يف ذلك األعمدة والدرابزين والمقاعد
ى
الت يلمسها الركاب يتم تنظيفها بالكامل بعد كل رحلة.
وجميع األجزاء ي

•

ً
تحتاج المركبات إىل حمل كميات كافية من المطهرات اليدوية الستخدامها من قبل الركاب والطاقم الذين ُيطلب منهم أيضا ارتداء
ى
والت يمكن تحقيقها من خالل فرض قيود عىل عدد
األقنعة يف العديد من البلدان .يجب أن تكون هناك مسافة بي المستخدمي ،ي
ى
الت تظهر عادة يف
الركاب ،أو عن طريق تنظيم ساعات العمل لألنشطة التجارية المختلفة لتجنب الزيادة الكبثة يف حركة الركاب ً ي
ساعات الصباح والمساء .يجب عىل المشغلي ى
.
الثوي ج للمدفوعات غث النقدية للتذاكر أو تعليق األسعار مؤقتا يف الحافالت،
يمكن أن يؤدي حظر الصعود من األبواب األمامية إىل تقليل االتصال بالسائقي الذين يمكن حمايتهم بدروع زجاجية.

•

سائق النقل العام ،والعاملي بالموصالت ،وعامىل النظافة ى
ى
االلثام بنظافة األيدي واداب السعال والعطس .كما يجب
يجب عىل
ي
ي
فحص جميع السائقي وأفراد الطاقم قبل أن يبدأوا العمل للتحقق من أي عالمات مرئية للمرض ،وخاصة الحم ،والتأكد من غسل
اليدين قبل بدء العمل.

•

• يجب تشجيع الوسائل المبتكرة لتتبع ركاب وسائل النقل العام من خالل التكنولوجيا ،مثل التطبيقات مثل TraceTogether

•

يمكن لوسائل النقل العام أن تكون وسيلة فعالة إليصال رسائل الصحة والنظافة العامة إىل الجمهور األوسع من خالل الملصقات
ومواد الدعاية األخرى.

•

ف العالم النامً ،
رسم من السائقي العاملي لحسابهم الخاص يف السيارات
غالبا ما تتكون وسائل النقل العام من قطاع غث
ي
ي
ي
ى
المشثكة والدراجات النارية والحافالت الصغثة ى
الصح ومعدات
تعان اآلن من نقص األعمال وتتطلب دعم الدخل والتأمي
الت
ي
ي
ي
الماىل أو حافز لقطاعات النقل العام الرسمية وغث الرسمية لتعويض اإليرادات
السالمة .يجب عىل الحكومات النظر يف الدعم
ي
المفقودة.

ى
ى
الت يقوم بها الركاب.
الت تحتفظ بمخزون لجميع سجالت الرحالت ي
يف سنغافورة ي

ر
الحضي و كوفيد :19-الرسائل الرئيسية
النقل

2

•

مع عدم استخدام مركبات النقل العام ،يمكن تجربة أفكار جديدة مثل خدمة النقل عند الطلب ألخذ الموظفي األساسيي للعمل
أو استخدام المركبات كوسيلة لتوزي ع اإلمدادات األساسية يف المدن

•

هناك حاجة لتوفث النقل اآلمن اليوم والبدء يف التخطيط للتنقل المستدام للغد ،والتعلم من الخثة المكتسبة من الوباء  ،بما يف
ذلك كيف يمكن للعمل عن بعد أن يحل محل التنقالت اليومية وكيف يمكن لتوزي ع الخدمات األساسية يف جميع أنحاء المدينة
أن يجعل الوصول أسهل.

