
DI TENGAH WABAH COVID-19
BERKENDARA
AMAN

1. Gunakan masker bedah atau masker N95, dan ganti masker baru setiap hari.
2. Upayakan menggunakan helm SNI berpenutup wajah saat berkendara. Gunakan 

juga penutup kepala sebelum memakai helm untuk menjaga higienitas tubuh.
3. Perbanyak mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer 

berbahan dasar alkohol 60%. 
4. Sediakan sabun cair antiseptik atau hand sanitizer di tas Anda.
5. Jangan menyentuh area wajah dengan tangan yang belum dicuci.
6. Gunakan sarung tangan bersih higienis.
7. Gunakan atribut lengkap tertutup, seperti jaket, bu� atau syal, sepatu, dan kaos 

kaki.
8. Perbanyak minum air putih untuk mencegah kerongkongan kering yang menjadi 

tempat nyaman bersarangnya virus.
9. Sesampainya di rumah, lepas sepatu dan helm Anda. Bersihkan, lalu semprot 

dengan cairan disinfektan. 
10. Lekas mandi dan berganti pakaian dengan baju bersih.
11. Cuci pakaian Anda dan jemur di bawah sinar matahari.
12. Bersihkan permukaan ponsel Anda dengan lap bersih yang dibasahi dengan cairan 

disinfektan setiap hari.
13. Siapkan tempat khusus untuk menyimpan uang kertas atau logam yang Anda 

terima dari orang lain. Anda tidak tahu bagaimana kondisi kesehatan pemberi uang.
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Untuk Penumpang:
1. Gunakan helm SNI berpenutup wajah milik sendiri.
2. Siapkan masker bedah atau masker N95 sendiri untuk 

menjamin higienitas masker yang Anda gunakan.
3. Upayakan melakukan pembayaran transaksi secara nontunai.

Untuk Pengemudi:



DI TENGAH WABAH COVID-19
BERKENDARA
AMAN

1. Gunakan masker bedah atau masker N95, dan ganti dengan masker baru setiap hari. 
2. Kenakan jaket atau baju berlengan panjang dan topi karena virus mudah menempel di rambut.
3. Gunakan sarung tangan bersih higienis.
4. Perbanyak mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol 70%. 
5. Sediakan hand sanitizer di mobil Anda untuk memudahkan penumpang menjaga higienitas.
6. Jangan menyentuh area wajah, khususnya mulut, hidung, dan mata, dengan tangan yang belum dicuci.
7. Perbanyak minum air putih untuk mencegah kerongkongan kering yang menjadi tempat nyaman 

bersarangnya virus.
8. Cuci mobil Anda setiap hari dan bersihkan bagian interiornya dengan cairan disinfektan. 
9. Sesampainya di rumah, bersihkan sepatu Anda dengan cairan disinfektan. Taruh di area luar rumah, 

jangan dibawa masuk ke dalam.
10. Lekas mandi dan berganti pakaian dengan baju bersih.
11. Cuci pakaian Anda dengan deterjen dan jemur di bawah sinar matahari.
12. Bersihkan permukaan ponsel Anda dengan lap bersih yang dibasahi dengan cairan disinfektan setiap hari.
13. Siapkan tempat khusus untuk menyimpan uang kertas atau logam yang Anda terima dari orang lain. Anda 

tidak tahu bagaimana kondisi kesehatan pemberi uang.

Untuk Penumpang:
1. Bersihkan tangan dengan hand sanitizer setelah 

masuk dan keluar taksi online. 
2. Hindari menyentuh barang atau permukaan yang 

tidak perlu.
3. Upayakan melakukan pembayaran transaksi secara 

nontunai.
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Untuk Pengemudi:


