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 إرشادات إعادة فتح الفصول واألنشطة المجتمعیة

یشكل خطًرا على المجتمعات ویتطلب من جمیع األشخاص اتباع االحتیاطات وتعدیل العملیات واألنشطة لتقلیل مخاطر االنتشار. یوفر   COVID-19ال یزال  
بار مراكز كعیة وھذا البروتوكول إرشادات للمنظمات التي تقدم دروًسا وأنشطة منخفضة المخاطر للشباب والكبار في البیئات المجتمعیة مثل المراكز المجتم

ودروس  والمناطق الداخلیة والخارجیة من الحدائق العامة. قد تشمل ھذه األنشطة: دروس الموسیقى والمسرح المجتمعیة، ودروس األلعاب الریاضیة،    السن
 احة مساحة لمراكز التبرید.الفنون، ونوادي الكتاب. قد یشمل أیًضا خدمات مجتمعیة مھمة مثل دعم إعداد الضرائب، وتوفیر مساحة لالجتماعات المجتمعیة وإت

 :بالعوامل التالیة -حتى لو شعر أنھ بصحة جیدة  –لآلخرین  COVID-19 یتأثر خطر قیام شخص مصاب بنشر

 تزداد المخاطر عندما ال یتم ارتداء كمامات الوجھ بشكل صحیح أو باستمرار على األنف والفم، وعدم الحفاظ على التباعد الجسدي. •

 تقام األنشطة في األماكن الداخلیة، ال سیما في األماكن سیئة التھویة. تزداد المخاطر عندما •

إلجمالیة  تزداد المخاطر مع زیادة مستویات االتصال بین المشاركین؛ االتصال الوثیق (خاصة االتصال وجھاً لوجھ)، وتكرار االتصال الوثیق ومدتھ ا •
 الجھاز التنفسي بین المشاركین. قطیرات رذاذ یزید من خطر انتقال 

 معدل التنفس وكمیة الھواء الذي یتم استنشاقھ وزفیره مع كل نفس.تزداد المخاطر مع زیادة مستویات الجھد؛ یزید المجھود األكبر من  •

 تزداد المخاطر مع اختالط األفواج والمجموعات، ال سیما عندما یكونون من مجتمعات ووحدات معیشیة مختلفة. •

بطوالت الریاضات الترفیھیة للشباب  بروتوكول  ة باإلضافة إلى  یقائمة المرجعھذه الأو ریاضیة ل  حیویة  دروسیجب أن تمتثل الفصول المجتمعیة التي تقدم  
 . الصادر عن إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس والكبار

تنطبق على الفصول الدراسیة المقدمة أو التي یتم إجراؤھا في أماكن خاصة، مثل دروس الفنون أو الموسیقى الخاصة أو ال    القائمة المرجعیة  الحظ أن ھذه
. كما أنھ ال الصادر عن إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس  لخدمات المحدودةابروتوكول  دروس الدروس الخصوصیة. یجب أن تتبع ھذه الشركات  

الصادر عن إدارة الصحة العامة بمقاطعة    بروتوكول معاھد التعلیم العاليینطبق على الفصول الدراسیة التي تقدمھا معاھد التعلیم العالي، والتي یجب أن تتبع  
 . لوس أنجلوس

 اإللكتروني   مقاطعة لوس أنجلوسقد یتم تحدیث ھذا المستند مع توفر معلومات وموارد إضافیة، لذا تأكد من مراجعة موقع  أنھ  یرجى مالحظة:   •
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/  ھذا المستند.تطرأ على بانتظام لمعرفة أي تحدیثات 

أو السجل الطبي اإللكتروني أو أي    اللقاح ة  كامل" أن الشخص قادر على تقدیم بطاقتلقیح بالبالكامل" أو "  ملقحفي اإلرشادات التالیة، یعني مصطلح "شخص  
 ما یلي: لتوضیحشكل آخر من أشكال اإلثبات 

 Pfizer-BioNTech(على سبیل المثال،    COVID-19أسبوعان أو أكثر منذ أن تلقى الشخص الجرعة الثانیة في سلسلة من جرعتین من لقاح    مرور •
 )، أوModernaأو 

الرو م • تلقى  أن  منذ  أكثر  أو  أسبوعان  لقاح  ر  من  واحدة  جرعة  المثا  COVID-19شخص  سبیل   Johnson and Johnsonل،  (على 
(J&J/Janssen).( 

 تغطي القائمة المرجعیة ما یلي: 

 سیاسات وممارسات مكان العمل لحمایة صحة الموظفین )1(

 تدابیر ضمان التباعد الجسدي )2(

 تدابیر ضمان مكافحة العدوى )3(

 التواصل مع الموظفین والجمھور  )4(

 تدابیر ضمان الوصول العادل إلى الخدمات الحیویة.  )5(

 یجب مراعاة ھذه المجاالت الرئیسیة الخمسة بینما تقوم منشأتك بوضع أي بروتوكوالت إلعادة الفتح.
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http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_SportsLeagues.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_SportsLeagues.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_SportsLeagues.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_SportsLeagues.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_LimitedServices.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_HigherEducation.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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الذین تشملھم ھذه اإلرشادات تنفیذ جمیع التدابیر المدرجة أدناه التي یصلح تطبیقھا، وأن   الفصول واألنشطة المجتمعیةیجب على جمیع مشغلي 
 . الفصول أو األنشطةیكونوا مستعدین لتوضیح سبب عدم تطبیق أي تدبیر لم یتم تطبیقھ على 

 :الفصل المجتمعياسم 
 

 عنوان المنشأة:
 

 

 الموظفینأ. سیاسات وممارسات مكان العمل لحمایة صحة 
 (یرجى اختیار كل ما ینطبق)  

  .تم توجیھ كل من یمكنھ القیام بواجبات عملھ من المنزل للقیام بذلك 

   عاًما، والذین یعانون من حاالت صحیة   65(أولئك الذین تزید أعمارھم عن  األكثر عرضة لإلصابة بالمرضیتم تكلیف الموظفین
مزمنة) بعمل یمكن القیام بھ من المنزل كلما أمكن ذلك، ویجب علیھم مناقشة أي مخاوف مع مقدم الرعایة الصحیة أو خدمات الصحة  

 عمل.المھنیة التخاذ القرارات المناسبة بشأن العودة إلى مكان ال 

  إجراءات العمل إلى أقصى حد ممكن لزیادة فرص الموظفین للعمل من المنزل. ضع في اعتبارك أن تقدم للعاملین والمرشدین  شكیل ت تم إعادة
تقلل من اتصالھم بالزبائن والموظفین اآلخرین (على سبیل المثال، إدارة  التي  والمتدربین والمتطوعین الذین یطلبون خیارات معدلة لمھامھم 

 بدالً من العمل كصراف أو إدارة االحتیاجات اإلداریة من خالل العمل عن بعد). المخزون 

 .تم وضع جداول بدیلة أو متداخلة أو مناوبة لزیادة التباعد االجتماعي 

 ذا مرضوا، أو  تم إخبار جمیع الموظفین (بما في ذلك الموظفون بأجر والمتطوعون؛ ویشار إلیھم مجتمعین باسم "الموظفین") بعدم الحضور للعمل إ
) للعزل  DPH. اطلع على عملیة فحص الدخول أدناه. یفھم الموظفون اتباع إرشادات الصحة العامة (COVID-19إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ  

بسبب  إن أمكن. مراجعة وتعدیل سیاسات اإلجازات في مكان العمل لضمان عدم معاقبة الموظفین عند إقامتھم في المنزل  -الذاتي والحجر الصحي  
 المرض. 

  یوصى بشدة بتلقیح جمیع الموظفین والمشاركین بالكامل ضدCOVID-19. 

   ـ  العمل، وفقًا ل   مكانیتم إجراء فحوصات الدخول قبل دخول الموظفین والمتطوعین والبائعین والمقاولین وموظفي التوصیل وغیرھم من موظفي الدعم إلى
  ،التنفسفي  وضیق    ،. یجب أن تتضمن الفحوصات فحًصا یتعلق بالسعالالصادرة عن إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس  دخولال إرشادات فحص  

لعزل أو الحجر الصحي.  وامر اوما إذا كان الموظف یخضع حالیًا أل،  التذوق أو الشم   تيوبدایة جدیدة لفقدان حاس  ،القشعریرةى أو  والحمَّ   ،التنفسفي  وصعوبة  
 ا.یمكن إجراء ھذه الفحوصات عن بُعد أو شخصیًا عند وصول الموظفین. یجب أیًضا إجراء فحص درجة الحرارة في موقع العمل إذا كان ذلك ممكنً 

o   إذا لم یعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم یكن لدیھ اتصال بحالة معروف إصابتھا بـ  عراضخالي من األالسلبي (الفحص .(
COVID-19    أیام، فیمكن السماح لھ بالدخول للعمل في ذلك الیوم.   10في آخر 

o  ) یعاني من األعراض الفحص اإلیجابي :( 

   19إذا لم یتم تلقیح الشخص بالكامل ضد-COVID1    19وكان على اتصال بحالة-COVID    أیام أو یخضع    10معروفة في آخر
حالیًا ألوامر الحجر الصحي، فال یجوز لھ الدخول ویجب إرسالھ إلى المنزل فوًرا للحجر الصحي المنزلي. قم بتزویدھم بتعلیمات  

 .ph.lacounty.gov/ covidquarantineالحجر الصحي الموجودة في 

   إذا أظھر الشخص أیًا من األعراض المذكورة أعاله أو یخضع حالیًا ألوامر العزل، فال یجوز لھ الدخول ویجب إرسالھ إلى المنزل
 .ationph.lacounty.gov/covidisolفوًرا للعزل المنزلي. قم بتزویدھم بتعلیمات العزل الموجودة في 

 لب الحجر  عند إبالغك أن اختبار واحد أو أكثر من الموظفین إیجابي، فإن صاحب العمل لدیھ خطة أو بروتوكول لعزل الحالة (الحاالت) في المنزل ویط
تأخذ في االعتبار الفوري من جمیع الموظفین الذین تعرضوا في مكان العمل الخاص بالحالة (الحاالت). یجب على خطة صاحب العمل أن    الصحي الذاتي

 
)، أو  Modernaأو  BioNTech-Pfizer) أو أكثر من تلقیھم الجرعة الثانیة في سلسلة من جرعتین (على سبیل المثال،  2بعد أسبوعین ( COVID-19یعتبر األشخاص ملقحین بالكامل ضد  1

 ).Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) أو أكثر بعد حصولھم على لقاح جرعة واحدة (على سبیل المثال، 2أسبوعین (
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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لتحدید ما إذا كانت ھناك حاالت تعرض إضافیة في مكان العمل، والتي   COVID-19بروتوكوًال لجمیع الموظفین المعزولین للوصول إلى أو إجراء اختبار  
 .COVID-19قد تتطلب تدابیر إضافیة لمكافحة 

   المؤكد إصابتھم بـ   شخاصالمجتمعیة إخطار إدارة الصحة العامة في المقاطعة بجمیع األ   الفصول یُطلب من منظمي األنشطة أو  COVID-19   والذین
أو تاریخ    COVID-19یوًما قبل تاریخ بدایة المرض. تاریخ ظھور المرض ھو التاریخ األول ألعراض    14كانوا في الموقع في أي وقت خالل  

 أیھما أقرب.   -   COVID-19اختبار  

 19  بحاالت تعرض إلخطار إدارة الصحة العامة بالمقاطعة    المفضلةعبر اإلنترنت ھي الطریقة    اإلبالغ-COVID    في المنشأة ویمكن إجراؤھا على
اآلمن:  الویب  تطبیق  إلى  الوصول  إمكانیة  مع  محمول  جھاز  أو  كمبیوتر    جھاز 

http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport  یدویًا عن طریق    اإلبالغ. إذا لم یكن اإلبالغ عبر اإلنترنت ممكنًا، فیمكن
یجب تقدیم    .Education@ph.lacounty.gov-ACDCوإرسالھا إلى    وخط جھات االتصال لقطاع التعلیم   COVID-19قائمة حالة  واستكمال  تنزیل  

 حد من إخطار الحالة.جمیع إخطارات الحالة في غضون یوم عمل وا

   حاالت   3في حالة تحدیدCOVID-19    اإلبالغ عن ھذا    منظم الفصل أو النشاط المجتمعي یوًما، یجب على  14أو أكثر في مكان العمل خالل فترة
باستخدام طریقة اإلبالغ الموضحة أعاله. سوف تعمل إدارة الصحة العامة مع البرنامج   التفشي إلى إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس 

 المجتمعي لتحدید ما إذا كانت المجموعة تشكل تفشیاً یتطلب تحقیق الصحة العامة فیھ. 
 كمامة الوجھ المناسبة التي تغطي األنف والفم. للحصول على المزید من المعلومات،    - بدون تكلفة   -اآلخرین  یُمنح الموظفین الذین لدیھم اتصال ب

الصادرة عن الصحة العامة    COVID-19اطلع على صفحة الویب الخاصة بـ كمامة  
lacounty.gov/acd/ncorona2019/maskshttp://publichealth. .  یجب أن یرتدي الموظف الكمامة على األنف والفم في جمیع األوقات خالل

الطبیة    یوم العمل عندما یكون على اتصال أو من المحتمل أن یكون على اتصال باآلخرین. بالنسبة للموظفین الذین تلقوا تعلیمات من مقدم رعایتھم 
یجب علیھم ارتداء واقي الوجھ مع ثنیھ على الحافة السفلیة، لالمتثال لتوجیھات الوالیة، طالما تسمح حالتھم بذلك. یفضل أن  بعدم ارتداء كمامة، 

 یتناسب الثني مع الذقن. ال یجب استخدام الكمامات المزودة بصمامات أحادیة االتجاه.
 ثناء عندما یكون الموظف بمفرده في مكان مغلق األبواب أو عند تناول  یجب على جمیع الموظفین ارتداء كمامات الوجھ في جمیع األوقات باست

 الطعام أو الشرب.
   أو استبدال كمامات الوجھ یومیًا.   - إن أمكن    –یُطلب من الموظفین غسل 
  دما یكونون قادرین  لضمان ارتداء الكمامات بشكل متسق وصحیح، یحظر على الموظفین على تناول الطعام أو الشراب إال أثناء فترات الراحة عن

اظ  على إزالة كماماتھم بأمان وممارسة التباعد الجسدي عن اآلخرین. في جمیع األوقات عند تناول الطعام أو الشراب، یجب على الموظفین الحف
عن اآلخرین إن أمكن. یُفضل  ب یفضل القیام بذلك في الھواء الطلق وبعیدًا  اعلى مسافة ستة أقدام على األقل من اآلخرین. عند تناول الطعام أو الشر 

طة عمل  تناول الطعام أو الشراب في المقصورة أو محطة العمل بدالً من تناول الطعام في غرفة االستراحة إذا كان تناول الطعام في مقصورة أو مح 
 یوفر مسافة أكبر وحواجز بین العمال. 

  المساحة بین الموظفین في أي غرفة أو منطقة یستخدمھا الموظفون لتناول الوجبات و/أو وزیادة  عدد األشخاص المتواجدین في غرفة او قاعة یتم تقلیل
 فترات االستراحة. وقد تم تحقیق ذلك من خالل ما یلي:

o  بما یتفق مع السماح بالتباعد لمسافة ال تقل عن ستة أقدام بین  لقدرة استیعاب الغرفة أو القاعة لألشخاصوضع الفتة تبین الحد األقصى
 األشخاص في الغرف أو المناطق المستخدمة لالستراحة؛ و

o یتم تقسیم فترات االستراحة أو أوقات تناول الوجبات لتقلیل اإلشغال في الغرف أو المناطق المستخدمة للوجبات واالستراحات؛ و 

o مقاعد، وإزالة المقاعد أو لفھا بشریط لتقلیل  مع ضمان وجود ستة أقدام بین العن بعضھا البعض ثمانیة أقدام على األقل  بعد وضع الطاوالت على
اإلشغال، ووضع عالمات على األرضیات لضمان التباعد، وترتیب المقاعد بطریقة تقلل من التواصل وجھاً لوجھ. یتم تشجیع استخدام الحواجز 

 اعد الجسدي.لزیادة منع انتشار العدوى، ولكن ال ینبغي اعتباره بدیالً عن تقلیل اإلشغال والحفاظ على التب

 ) ار ومن بعضھم البعض في جمیع المناطق بالمنشأة. قد یقترب الموظفون  6تم توجیھ الموظفین للحفاظ على مسافة ال تقل عن ستة ) أقدام من الزوَّ
 مؤقتًا عند الضرورة لمساعدة المشتركین، أو حسب الضرورة. 

   األخرى بالتكرار المبین أعاله، ولكن ال یقل عن مرة یومیًا خالل ساعات العمل وفقًا  یتم تطھیر غرف االستراحة والحمامات والمناطق المشتركة
 للجدول التالي: 

خدم
مست

یر 
- غ

مل 
 مھ

 

http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
mailto:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20COVID-19%20%D9%88%D8%AE%D8%B7%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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o الحمامات            ________________________________________________________________________ 
o أخرى                  ________________________________________________________________________ 

   بھا متاحة للموظفین في الموقع (المواقع) التالیة: وملحقاتھا ولوازمھا المواد المطھرة 

_____________________________________________________________________________________ 

   معقم الیدین الفعال ضدCOVID-19   :متاح لجمیع الموظفین في الموقع (المواقع) التالیة 
_____________________________________________________________________________________ 

  .یتم تذكیر الموظفین بغسل أیدیھم أو استخدام معقم الیدین بشكل متكرر 

  .تم توزیع نسخة من ھذا البروتوكول على كل موظف 

  ه أو  بقدر اإلمكان، یتم تخصیص معدات خاصة لكل عامل وتم توجیھھ لتجنب مشاركة الھواتف أو األجھزة اللوحیة أو أجھزة الرادیو ثنائیة االتجا
 خرى أو المعدات المكتبیة حیثما كان ذلك ممكنًا. لوازم العمل األ 

   بشكل متكرر باستخدام منظف مناسب    - إذا تم تحدید ذلك ضروریًا    - في حالة وجوب مشاركة العناصر، یتم تنظیفھا مرة واحدة على األقل یومیًا أو
المشتركة، مثل آالت التصویر وأجھزة الفاكس والطابعات، والھواتف،  للسطح مرة واحدة على األقل یومیًا، بما في ذلك ما یلي: المعدات المكتبیة  

ت  ولوحات المفاتیح، والدباسات، ومزیالت الدبابیس، وفتاحات الرسائل، واألسطح في مناطق االستقبال، ومحطات العمل المشتركة، وأجھزة الصو 
 والفیدیو، وأجھزة االتصال الالسلكي ... إلخ. 

  تنفیذ ممارسات التنظیف أثناء مناوباتھم. یتم تعیین مھام التنظیف خالل ساعات العمل كجزء من واجبات عمل الموظفین. قم  یتم توفیر الوقت للعمال ل
لضمان التنظیف المنتظم والشامل حسب االقتضاء. یتم توفیر خیارات لشركات التنظیف التابعة لجھات خارجیة    -إذا لزم األمر    - بتعدیل الساعات  
 حسب الحاجة.   - دة الطلب على التنظیف  للمساعدة في زیا 

   وأي    توصیل الطلبیات والطرودبخالف تلك المتعلقة بشروط التوظیف على موظفي  القائمة المرجعیة  یتم تطبیق جمیع السیاسات الموضحة في ھذه
 شركات أخرى قد تكون موجودة في المبنى كأطراف ثالثة. 

   صف اإلجراءات األخرى: قم بو   – اختیاري 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 ب. تدابیر ضمان التباعد الجسدي

 فة ال تقل عن  لكل مساحة/غرفة بالمركز المجتمعي، حدد عدد األشخاص في تلك المساحة المحددة في أي وقت محدد بالعدد المناسب للحفاظ على التباعد لمسا
 أقدام في جمیع األوقات (باستثناء الشباب). 6

o یجب أن یظل المشاركون في نفس المكان وفي مجموعات صغیرة ومتسقة قدر اإلمكان. احتفظ بنفس المشاركین والموظفین في كل بالنسبة للشباب ،
األقصى لحجم المجموعات المستقرة مقید بعدد  إلى أقصى حد ممكن عملیًا. الحد    -فصل، وقم بتضمین مشاركین من نفس العائلة في نفس المجموعة  

أقدام من جمیع الشباب اآلخرین ضمن مساحة البرنامج المتاحة. یجب    3الشباب الذي یسمح لجمیع المشاركین في المجموعة بالحفاظ على التباعد لمسافة  
شابًا  30خرین. ال یجوز أن یتجاوز حجم المجموعة المستقر أقدام من المشاركین الشباب وعن الموظفین اآل 6أن یحافظ الموظفون على التباعد لمسافة 

 وموظفین مشرفین كحد أقصى بغض النظر عن حجم مساحة البرنامج المتاحة.

o من إشغال الفصل أو قاعة المحاضرات. یعتمد اإلشغال على قانون 50، یجب أن تقتصر الفصول المقدمة في الفصول الداخلیة على  بالنسبة للكبار ٪
 لمبنى أو الحریق. إشغال ا

  كإجراء أمان إضافي، قد یختار منظمو الفصل أو النشاط المجتمعي قصر حضور الفصول الداخلیة على المشاركین فقط ویظھر المدربون دلیًال
 . وإذا تم ذلك،COVID-19على التلقیح بالكامل ضد 

 یجب أن یصادق المشاركون على حالة تلقیحھم بالكامل في نقطة التسجیل، و −

ب على المشاركین الذین شھدوا بالتلقیح بالكامل أن یُظھروا لمنظمي الفصل أو النشاط التحقق المطلوب، والذي یمثل في الوقت نفسھ یج −
 ، مثل بطاقة اللقاح الخاصة بھم (والتي تتضمن اسم الشخص الذيCOVID-19بطاقة ھویة علیھا صورة وإثباتًا للتلقیح بالكامل ضد  
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الخاصة بھم    اللقاحوتاریخ آخر جرعة تم إعطاؤھا) أو صورة من بطاقة  الذي تم إعطاؤه،    COVID-19  تم تلقیحھ، ونوع لقاح
لقاح   لبطاقة  صورة  أو  منفصلة  توثیق  المشترك  كوثیقة  أو  اإللكتروني  الجھاز  أو  الھاتف  على  بالمخزنة  ضد  التلقیح  الكامل 

COVID-19  بالكامل ضد  قد تم تلقیحھ  ھ ویؤكد أنھ  لقیح الرعایة الصحیة (الذي یتضمن اسم الشخص الذي تم ت  مقدم  منCOVID-
 النشاط. مكان )، قبل السماح لھ بالدخول إلى الفصل أو 19

 ار یدخلون الموقع ارتداء الكمامات في جمیع األوقات. ینطبق ھذا على جمیع الكبار واألطفال بعمر    یُطلب من جمیع المدربین والمشاركین وأي زوَّ
علىثنیة  سنتین وما فوق. یجب على األشخاص الذین تم توجیھھم بعدم ارتداء كمامة من قبل مقدم الرعایة الطبیة الخاص بھم ارتداء واقي للوجھ مع  

الصمامات أحادیة االتجاه. لدعم سالمة    طول الحافة السفلیة لالمتثال لتوجیھات الوالیة، طالما أن حالتھم تسمح بذلك. یجب عدم استخدام الكمامات ذات 
. اكل شخص یستخدم المركز المجتمعي والمجتمع، یجب توفیر كمامة لألشخاص الذین یصلون بدونھ

   وسائل  قم بتوسیع المساحة بین المقاعد أو المكاتب أو محطات العمل. ضع في اعتبارك طرق إنشاء فواصل قدرھا ستة أقدام بین المشاركین من خالل
جھ  ، على سبیل المثال، ستة أقدام بین المقاعد، وعالمات على األرضیات لتعزیز التباعد، وترتیب المقاعد بطریقة تقلل من االتصال وجھاً لو أخرى

 د الجسدي. باع وتحافظ على التباعد. یتم تشجیع استخدام الحواجز لزیادة منع االنتشار، ولكن ال یمكن اعتباره بدیالً لتقلیل اإلشغال والحفاظ على الت 

 ف:إذا كان المركز المجتمعي یتضمن أي غرف كبیرة، فیمكن تقسیم ھذه الغرف إلى مناطق أصغر. یجب اتخاذ االحتیاطات التالیة عند تقسیم الغر 

o .یجب أن تؤخذ لوائح الحریق والسالمة والبیئة في االعتبار عند وضع الفواصل

o  وأن تكون مصنوعة من مادة غیر مسامیة یمكن تطھیرھا بانتظام.یجب أن تمتد فواصل الغرف من األرض إلى السقف

o  .یجب وضع فواصل الغرف بطریقة تزید من التھویة وتدفق الھواء للسماح بالتحكم الصحي في درجة الحرارة وإزالة الملوثات 

o  .یجب تثبیت فواصل الغرف على األرض بطریقة تقلل من مخاطر االنزالق والتعثر والسقوط 

o  تركیب الفواصل، یجب أن تترك كل منطقة مساحة كافیة للتباعد الجسدي (أي مسافة ستة أقدام بین المشاركین). بمجرد 

o .یجب تصمیم الغرف التي تم فصلھا بحیث یمكن لمجموعات المشاركین الدخول والخروج دون المرور بین مجموعة ثانیة من المشاركین
المستحس الغرفة، فمن  بابان في  المكان  إذا كان ھناك  إلى  للدخول  المشاركین باب مخصص یستخدمھ فقط  لكل مجموعة من  أن یكون  ن 

 منھ.   وأخرى للخروج

o یجب أن یكون طریق الخروج (وسیلة الخروج) متاًحا ویجب أن تكون عالمات الخروج مرئیة بوضوح للمشاركین على كل جانب من
مستمر وخاٍل من العوائق من أي نقطة داخل المنطقة إلى مكان آمن. یجب جوانب الغرفة التي تم فصلھا. یجب أن یكون لكل منطقة مسار  

تدریبات   المسارات في  المخارج ویجب ممارسة استخدام ھذه  إلى  إلى مسارات  التي تشیر  الفواصل  بالقرب من  أو  الالفتات على  وضع 
 اإلخالء لضمان السالمة في حالة الطوارئ. 

  جموعات األصغر وإعادة ترتیب األثاث ومساحات الفصول للحفاظ على عملیة الفصل.ضع في اعتبارك إعادة تصمیم األنشطة للم 

 ھمھا  یجب على الموظفین تطویر تعلیمات لزیادة التباعد وطرق لتقلیل الحركة في كل من المساحات الداخلیة والخارجیة التي یسھل على األطفال ف
 وتكون مناسبة من الناحیة التنمویة.

  ار غیر  الضروریین والمتطوعین واألنشطة التي تتضمن مجموعات أخرى في نفس الوقت. تقیید الزوَّ

 یح، وحافظ على  تقیید األنشطة المجتمعیة حیثما كان ذلك ممكنًا. إذا لم یكن ذلك عملیًا، فقم بتقسیم أوقات االستخدام، وتقسیم شاغلي المساحة بشكل صح
 ات. المجموعات صغیرة ومتسقة وقم بتطھیرھا بین االستخدام

  لجیدة للیدین. حصر األنشطة الجماعیة والالمنھجیة على تلك التي یمكن للمشاركین وقادة النشاط فیھا الحفاظ على التباعد الجسدي والتي تدعم النظافة ا 

   سبیل المثال، ضع في  استخدم المساحات البدیلة حسب الحاجة، بما في ذلك االستخدام المنتظم للمساحات الخارجیة، إذا سمحت األحوال الجویة. على
 اعتبارك طرقًا لزیادة المساحة الخارجیة، واستخدام الكافیتریات واألماكن األخرى بغرض االستخدام للسماح بالتباعد الجسدي. 
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   م وعدم  قدر المستطاع. یتم تقسیم أوقات استخدام الفصل أو المساحة بحیث ال یؤدي الخروج من غرف متعددة إلى االزدحا  التجمعاتقلل من حركة
التباعد الجسدي بسبب مغادرة الحضور من غرف أو أماكن مختلفة في نفس الوقت. ضع في اعتبارك استخدام أبواب للدخول والخروج فقط لتقلیل  

 االزدحام. 

   قدًما وحاول القیام    12تنفسیة مثل المجھود الشدید أو الغناء، قم بزیادة التباعد بین األشخاص إلى    قطیرات الرذاذبالنسبة لألنشطة التي تولد
بروتوكول  إلى  بذلك في الخارج. للتذكیر، یجب أن تمتثل الفصول الدراسیة التي تقدم تعلیًما ریاضیًا أو بدنیًا لھذه القائمة المرجعیة باإلضافة  

 . الصادر عن إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس   بطوالت الریاضات الترفیھیة للشباب والكبار

 

 جـ. تدابیر مكافحة العدوى

   نظامHVAC  الجوي  قطیرات الرذاذ  تبر التھویة الفعالة إحدى أھم الطرق للتحكم في انتقال  في حالة جیدة، زیادة التھویة إلى أقصى حد ممكن. تع
تعدیالت  الصغیر. ضع في اعتبارك تثبیت منظفات الھواء المحمولة عالیة الكفاءة، وترقیة مرشحات الھواء في المبنى إلى أعلى كفاءة ممكنة وإجراء  

اإلرشادات المؤقتة للتھویة والترشیح وجودة الھواء في البیئات  أخرى لزیادة كمیة الھواء الخارجي والتھویة في المكاتب والمساحات األخرى. راجع  
 الصادرة عن إدارة الصحة العامة بكالیفورنیا للحصول على معلومات مفصلة.  الداخلیة

o للحمایة اإللزامیة بما في ذلك ارتداء   -ولیست بدیالً    -رجى مالحظة أن: التھویة وتحسینات جودة الھواء الداخلي األخرى ھي إضافة  ی
م كمامات الوجھ (باستثناء بعض البیئات عالیة الخطورة التي تتطلب استخدام حمایة تنفسیة مناسبة)، والحفاظ على التباعد لمسافة ستة أقدا 

 ل بین األشخاص، وغسل الیدین بشكل متكرر، والحد من األنشطة التي تجمع بین أفراد من وحدات معیشیة مختلفة. على األق

   ار إلى أیمن مناطق فصول المنشأة. یجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص یتم إجراء فحص الدخول قبل دخول الطالب أو الزوَّ
ى أو القشعریرة، وما إذا كان الشخص یخضع حالیاً ألوامر العزل أو الحجر الصحي.  السعال، وضیق في التنفس، وصعوبة في التنفس  ، والحمَّ

خصیًا أو من خالل طرق بدیلة مثل أنظمة تسجیل  الصادرة عن المقاطعة). یمكن إجراء ھذه الفحوصات ش   فحص الدخول(راجع إرشادات  
ار الذین یعانون من ھذه األعراض إلى    الالفتاتالوصول عبر اإلنترنت أو من خالل   المنشورة عند مدخل المنشأة والتي تنص على منع الزوَّ

 . المبنى

o  ) إذا لم یعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم یكن لدیھ اتصال بحالة معروف إصابتھا بـ  خالي من األعراض الفحص السلبي .(
COVID-19   أیام، فیمكن السماح لھ بالدخول في ذلك الیوم.   10في آخر 

o ) یعاني من األعراض الفحص اإلیجابي :( 

   إذا كان الشخص قد اتصل بحالة معروف إصابتھا بـCOVID-19   لیًا ألوامر  أیام أو یخضع حا  10في آخر
الحجر الصحي، فال یجوز لھ الدخول ویجب إرسالھ إلى المنزل فوًرا للحجر الصحي المنزلي. قم بتزویدھم  

 .ph.lacounty.gov/covidquarantineبتعلیمات الحجر الصحي الموجودة في 

  إذا أظھر الشخص أیًا من األعراض المذكورة أعاله أو یخضع حالیًا ألوامر العزل، فال یجوز لھ الدخول ویجب
 /ph.lacounty.govإرسالھ إلى المنزل فوًرا للعزل المنزلي. قم بتزویدھم بتعلیمات العزل الموجودة في 

lationcovidiso. 

   ار یدخلون الموقع ارتداء الكمامات. ینطبق ھذا على جمیع الكبار واألطفال بعمر سنتین وما فوق. یجب  یجب على جمیع الموظفین والمشاركین وأي زوَّ
لى طول الحافة السفلیة  عثنیة  على األشخاص الذین تم توجیھھم بعدم ارتداء كمامة من قبل مقدم الرعایة الطبیة الخاص بھم ارتداء واقي الوجھ مع  

، یجب  لالمتثال لتوجیھات الوالیة، طالما أن حالتھم تسمح بذلك. یجب عدم استخدام الكمامات ذات الصمامات أحادیة االتجاه. لدعم سالمة مجتمعك
 توفیر كمامة لألشخاص الذین یصلون بدونھا. 

   الصحي المحّسنة، وإرشادات التباعد الجسدي وأھمیتھا، واالستخدام السلیم،    قیمالتعتأكد من أن جمیع الموظفین والطالب واألسر على درایة بممارسات
 . COVID-19وغسلھا أو التخلص منھا، وممارسات الفحص ومعاییر االستبعاد المحددة لـ   الكماماتوإزالة 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_SportsLeagues.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_SportsLeagues.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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   قم بتعیین موظف (على سبیل المثال، مدیر البرنامج أو مقدم الرعایة الصحیة) لیكون مسؤوالً عن االستجابة لمخاوفCOVID-19    ویعمل كجھة اتصال
الشخص  مع إدارة الصحة العامة. یجب أن یعرف جمیع موظفي البرنامج والمشاركین والعائالت من ھو ھذا الشخص وكیفیة االتصال بھ. یجب تدریب ھذا  

في الموقع خالل یوم عمل واحد   COVID-19على تنسیق التوثیق وتتبع حاالت التعرض المحتملة، من أجل إخطار مسؤولي الصحة المحلیین بجمیع حاالت  
 من إخطاره بالحالة.

 امة التي تعمل بدون لمس ومعقمات األیدي التي  تأكد من كفایة اإلمدادات لدعم سلوكیات النظافة الصحیة، بما في ذلك الصابون والمنادیل الورقیة وسالل القم
 في المائة على األقل للموظفین والمشاركین الذین یمكنھم استخدام معقم الیدین بأمان. 60تحتوي على الكحول اإلثیلي بنسبة 

 لى الطالب والموظفین غسل أیدیھم  ضع في اعتبارك إجراءات روتینیة تمكن الموظفین والمشاركین من غسل أیدیھم بانتظام على فترات متقطعة. یجب ع
 یدین جیدًا. ثانیة بالصابون، وفركھا جیدًا بعد وضع الصابون، واستخدام المناشف الورقیة (أو المناشف القماشیة التي تستعمل لمرة واحدة) لتجفیف ال  20لمدة  

   .یجب فرك المعقم في الیدین حتى یجف تماًما. مالحظة: غسل  یجب على المشاركین والموظفین استخدام معقم األیدي عندما یكون غسل الیدین غیر عملي
 الیدین المتكرر أكثر فعالیة من استخدام معقمات األیدي، خاصة عندما تكون األیدي متسخة بشكل واضح.

   :یُفضل  1-800- 222- 1222یجب على األطفال دون سن التاسعة استخدام معقم الیدین تحت إشراف الكبار. اتصل بمركز التحكم في السموم إذا استھلك .
تعتبر بدون إشراف.  احتمال الستخدام األطفال  یكون ھناك  استخدامھا عندما  اإلیثیلي ویجب  الكحول  تحتوي على  التي  األیدي  معقمات    استخدام معقمات 

 األیزوبروبیل أكثر سمیة ویمكن امتصاصھا من خالل الجلد. 

 ي جمیع أنحاء الموقع لتقلیل الحركة والتجمع في الحمامات إلى أقصى حد ممكن. ضع في اعتبارك استخدام محطات غسل الیدین المحمولة ف 

  .المیاه متاحة لتعبئة زجاجات المیاه فقط. نوافیرشجع المشاركین على إحضار زجاجات المیاه المعبأة مسبقًا والقابلة إلعادة االستخدام أو المشتراة 

 واألسطح في    ، وأسطح الحمامات والطاوالت  ،ومفاتیح اإلضاءة ومقابض األحواض  ،مقابض األبواب  یجب تنظیف األسطح التي یتم لمسھا بشكل متكرر مثل
 مركبات النقل مرة واحدة على األقل یومیًا أو بشكل متكرر إذا كان ذلك ضروریًا بسبب االستخدام. 

   طوب/قطع البناء)، واأللعاب (مثل الشطرنج، وقطع الداما، وما إلى ذلك)، ومعدات  ال الحد من مشاركة األشیاء والمعدات، مثل اللوازم الفنیة (بما في ذلك
 بین أشیاء أخرى، بخالف ذلك، التنظیف بین االستخدامات. یجب توجیھ المشاركین لغسل أیدیھم أو استخدام معقم الیدین على الفور قبل وبعد الكمبیوتر، من  

 المشاركة في األنشطة التي تتضمن أشیاء/معدات مشتركة.

   عند اختیار منتجات التنظیف، استخدم تلك المعتمدة لالستخدام ضدCOVID-19  في القائمة  "N) المعتمدة من وكالة حمایة البیئة "EPA واتبع تعلیمات (
 المصابین بالربو. شخاصالمنتج. تحتوي ھذه المنتجات على مكونات أكثر أمانًا لأل

  وقات التالمس.  استخدم المطھرات المصنفة على أنھا فعالة ضد مسببات األمراض الفیروسیة الناشئة، باتباع إرشادات الملصق لمعدالت التخفیف المناسبة وأ
 لالستخدام اآلمن. Cal/OSHAقم بتدریب الموظفین على مخاطر المواد الكیمیائیة، وتوجیھات الشركة المصنعة، ومتطلبات 

   ،وحمایة الجھاز  یجب أن یكون طاقم النظافة المسؤول عن تنظیف الموقع وتطھیره مزودًا بمعدات الحمایة المناسبة، بما في ذلك القفازات، وحمایة العین
ال وتخزینھا في  التنفسي، وغیرھا من معدات الحمایة المناسبة على النحو المطلوب في تعلیمات المنتج. یجب إبقاء جمیع المنتجات بعیدًا عن متناول األطف

 مساحة ذات وصول مقید. 

 یكون المشاركون حاضرین. في حالة استخدام تكییف الھواء،   عند التنظیف، قم بتھویة المكان قبل وصول المشاركین؛ خطط للقیام بتنظیف شامل عندما ال
 استخدم اإلعداد الذي یجلب الھواء النقي. استبدل وافحص فالتر الھواء وأنظمة الترشیح لضمان جودة الھواء المثلى. 

 رشیح الھواء المركزي ألنظمة  إذا كان فتح النوافذ یمثل أمانًا أو صحة، ففكر في استراتیجیات بدیلة لتحسین تدفق الھواء مثل زیادة تHVAC    تصنیف مرشح)
 ).MERV 13مستھدف ال یقل عن 

   المنشأة لفترة طویلة  اتخذ خطوات للتأكد من أن جمیع أنظمة ومیزات المیاه (على سبیل المثال، نوافیر الشرب والنوافیر المزخرفة) آمنة لالستخدام بعد إغالق
 الفیالقة.لتقلیل مخاطر العدوى مثل مرض 
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 اعتبارات خاصة
 :فصول الموسیقى 

o .إذا كان ذلك ممكنا، عقد فصول الموسیقى في الخارج 
o   كمجموعةآالت النفخال یجوز القیام بأي نشاط یتطلب من المشاركین إزالة كمامات الوجھ (على سبیل المثال، العزف على اآلالت النحاسیة أو ( 

آالت  قدًما على األقل من بعضھم البعض وإذا كان النشاط یقام في الھواء الطلق. یجب أن تستخدم مشغالت    12إذا كان الطالب على مسافة  إال  
ممارسة ھذه   شخاصالجوي المنبعث من الجھاز. ومع ذلك، یمكن لألقطیرات الرذاذ  تعدیالت إضافیة حسب االقتضاء، مثل األجھزة اللتقاط  النفخ  

 ة بمفردھم في الداخل في االستودیو أو غرفة التدریب.األنشط
o   في الھواء  قدًما وحاول القیام بھذه األنشطة    12إلى    شخاصتنفسیة مثل الغناء، قم بزیادة المسافة بین األ  قطیرات الرذاذبالنسبة لألنشطة التي تولد

 . الطلق
o أو أي عناصر أخرى. ،ةأو أوراق موسیقی ،أو أجزاء ،الحد من تبادل (أو مشاركة) أي أدوات 
o   تخلص منھا واللتقاط محتویات الصمامات اللعابیة أو مفاتیح المیاه؛    -حیثما أمكن    -استخدام ضمادات ماصة یمكن التخلص منھا أو أوعیة أخرى

 ونظفھا بشكل صحیح بعد االستخدام.
o   قطیرات النفخ لتقلیل تولد    التواألكیاس المصممة خصیًصا بفتحات یدویة آل ضع في اعتبارك استخدام "أغطیة الجرس" لفتحات األدوات النحاسیة

 الجوي.  الرذاذ
  :فصول المسرح 

o .إذا كان ذلك ممكنًا، قم بعقد فصول المسرح في الخارج 
o افظون على التباعد یجب على المشاركین والمدربین في فصول المسرح ارتداء كمامات الوجھ في جمیع األوقات والتأكد من أن جمیع المشاركین یح

أقدام إذا كان المشاركون یتحدثون (على سبیل المثال، أولئك الموجودون في ورشة عمل   8أقدام في جمیع األوقات أو مسافة    6الجسدي لمسافة  
 مسرحیة). 

o   الدعائم واألزیاء وغیرھا من المواد من مشاركة الدعائم واألزیاء والشعر المستعار. إذا كان یجب مشاركة الدعائم، فاختر    -حیثما أمكن ذلك    -الحد
 التي یمكن تطھیرھا بسھولة أكبر. یجب تطھیر جمیع الدعائم قبل استخدامھا ألول مرة على المجموعة، وبین االستخدامات بواسطة جھات فاعلة 

طراف الصناعیة األخرى المشتركة مختلفة. یجب تنظیف جمیع المالبس المشتركة بعد كل استخدام. یجب تطھیر جمیع قطع الشعر المستعار أو األ
 بعد كل استخدام. 

o " قم بتنظیف غرف خلع المالبس، والغرف الخضراء، ومناطق اإلنتاج باستخدام مطھر من القائمةN) الصادرة من وكالة حمایة البیئة "EPA :(
 . COVID-19المطھرات الخاصة بـ 

o وض الداخلیة. ضع في اعتبارك إقامة عروض افتراضیة أو خارجیة بدالً من العر 
  فصول التربیة البدنیة/الریاضیة 

o   بروتوكول لبطوالت الریاضات الترفیھیة للشباب باإلضافة إلى ھذه القائمة المرجعیة، یجب أن تتبع الفصول الریاضیة أو األنشطة الریاضیة أیًضا
 الصادر عن إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس.  والكبار

o  أقدام.  8ثل المجھود الثقیل، قم بزیادة المسافة بین األشخاص إلى تنفسیة م قطیرات الرذاذبالنسبة لألنشطة التي تولد 
o أثناء    یجب على المشاركین والمدربین ارتداء كمامات الوجھ في جمیع األوقات أثناء وجودھم في الفصل. یمكن إزالة الكمامات مؤقتًا لشرب الماء؛

أقدام في جمیع األوقات. یجب تذكیر المشاركین بقصر    6لجسدي لمسافة تبلغ  فترات استراحة الماء، یجب تذكیر المشاركین بالحفاظ على التباعد ا
ي مجھودھم على مستوى مریح أثناء ارتداء كمامة الوجھ وأخذ فترات استراحة متكررة من التمرین أو التوقف إذا بدأوا في مواجھة أي صعوبة ف

 أو أعاقت التنفس. التنفس. یجب تغییر الكمامات إذا تبللت أو إذا التصقت بوجھ الشخص
 :االجتماعات المجتمعیة 

o   50٪ من إشغال الغرفة، بناًء على قانون المبنى أو الحریق المعمول بھ، أو  50یجب أن تقتصر االجتماعات المجتمعیة التي تُعقد في الداخل على  
شخص أو أقل وااللتزام بالتباعد الجسدي   100لى  أیھما أقل. إذا ُعقدت في الھواء الطلق، یجب أن یقتصر شغل االجتماعات المجتمعیة ع  -شخًصا  

 بین جمیع الحاضرین. 
o   أقدام أثناء    6یجب إعادة تكوین جمیع مناطق االجتماعات المجتمعیة لتمكین جمیع الحاضرین من الحفاظ على التباعد الجسدي لمسافة ال تقل عن
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 االجتماعات.
o .یجب أن تكون مدة االجتماع محدودة إلى أقصى حد ممكن
o ب أن تستمر المنظمات التي تستضیف االجتماعات المجتمعیة في تقدیم خیارات المشاھدة عن بُعد ألولئك الذین یفضلون المشاركة االفتراضیةیج

 في االجتماعات.
  :(االجتماعات، حفالت االستقبال، المؤتمرات) المناسبات الخاصة 

o   لـ الخاصة االمتثال  المناسبة  أو عقدھا. یجب على مشغل ومضیف  الخاصة  المناسبات  المجتمعیة الستضافة  المراكز  بروتوكولیمكن استخدام 
 مر مسؤول الصحة في الملحق ب ب.بأعن الصحة العامة لمقاطعة لوس أنجلوس، المرفق  الصادر المناسبات الخاصة

 د. تدابیر التواصل مع الجمھور

  ض واإلغالق،  الحفاظ على أنظمة االتصال التي تسمح للموظفین والمشاركین واآلباء/األوصیاء باإلبالغ الذاتي عن األعراض وتلقي إخطارات فوریة بالتعر
 .الحفاظ على السریةمع 

   إذا كان ممكنًا    –حسب االقتضاء) على نسخة من ھذا البروتوكول أو    -یجب أن تحافظ الجھة الراعیة (مؤسسة غیر ربحیة، مدرسة، مجموعة مجتمعیة -
السالمة من   امتثال  أو إلكمال برنامج اإلقرار  COVID-19شھادة  المعلومات  لمزید من  المطبوعة.  أنجلوس  للسالمة من   لمقاطعة لوس  الذاتي لالمتثال 

19-COVID  قم بزیارة ،http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm  یجب على الفرق الریاضیة االحتفاظ بنسخة من بروتوكول .
 عند الطلب. -ار في الموقع للمراجعة لبطوالت األلعاب الریاضیة للشباب والكب

    صفحة  راجع  ارتداء كمامات الوجھ.  و  الجسديالحفاظ على التباعد    بالحاجة إلى  والمشاركینالموظفین    تُذَّكر التي    في جمیع أنحاء المؤسسةیتم نشر الالفتات
للحصول على موارد إضافیة وأمثلة على الالفتات التي یمكن أن   COVID-19الویب الخاصة بإرشادات إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس حول  

 تستخدمھا الشركات.

 ار إلى ضرورة البقاء في المنزل إذا مرضوا بأعراض تتوافق مع یتم نشر ال  .COVID-19عالمات التي توجھ الزوَّ

   ،الجسدي التباعد  إلى ذلك) معلومات واضحة حول  التواصل االجتماعي، وما  (الموقع اإللكتروني، وسائل  للمؤسسة  المنافذ اإللكترونیة  واالستخدام توفر 
 من القضایا/المسائل ذات الصلة. المطلوب لكمامات الوجھ، وغیرھا  

 ھـ. التدابیر التي تضمن الوصول العادل للخدمات الحیویة 

 .تم إعطاء األولویة للخدمات الحیویة للمجتمع 
  الذین لدیھم قیود على التنقل و/أو المعرضین لمخاطر عالیة في األماكن العامة.یتم وضع تدابیر لضمان الخدمات ألفراد المجتمع 

 إدراج أي تدابیر إضافیة غیر مدرجة أعاله في صفحات منفصلة،یجب 
 والتي یجب على العمل التجاري إرفاقھا بھذا المستند. 

یمكنك االتصال بالشخص التالي ألیة أسئلة أو  
 تعلیقات حول ھذا البروتوكول:

 اسم جھة اتصال العمل التجاري:

 رقم الھاتف: 

 تاریخ آخر مراجعة:
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	 تم توجيه كل من يمكنه القيام بواجبات عمله من المنزل للقيام بذلك.
	 يتم تكليف الموظفين الأكثر عرضة للإصابة بالمرض (أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والذين يعانون من حالات صحية مزمنة) بعمل يمكن القيام به من المنزل كلما أمكن ذلك، ويجب عليهم مناقشة أي مخاوف مع مقدم الرعاية الصحية أو خدمات الصحة المهنية لاتخاذ القر...
	 تم إعادة تشكيل إجراءات العمل إلى أقصى حد ممكن لزيادة فرص الموظفين للعمل من المنزل. ضع في اعتبارك أن تقدم للعاملين والمرشدين والمتدربين والمتطوعين الذين يطلبون خيارات معدلة لمهامهم التي تقلل من اتصالهم بالزبائن والموظفين الآخرين (على سبيل المثال، إدا...
	 تم وضع جداول بديلة أو متداخلة أو مناوبة لزيادة التباعد الاجتماعي.
	 تم إخبار جميع الموظفين (بما في ذلك الموظفون بأجر والمتطوعون؛ ويشار إليهم مجتمعين باسم "الموظفين") بعدم الحضور للعمل إذا مرضوا، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19. اطلع على عملية فحص الدخول أدناه. يفهم الموظفون اتباع إرشادات الصحة العامة (DPH) للعزل...
	 تم إخبار جميع الموظفين (بما في ذلك الموظفون بأجر والمتطوعون؛ ويشار إليهم مجتمعين باسم "الموظفين") بعدم الحضور للعمل إذا مرضوا، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19. اطلع على عملية فحص الدخول أدناه. يفهم الموظفون اتباع إرشادات الصحة العامة (DPH) للعزل...
	 تم إخبار جميع الموظفين (بما في ذلك الموظفون بأجر والمتطوعون؛ ويشار إليهم مجتمعين باسم "الموظفين") بعدم الحضور للعمل إذا مرضوا، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19. اطلع على عملية فحص الدخول أدناه. يفهم الموظفون اتباع إرشادات الصحة العامة (DPH) للعزل...
	 يوصى بشدة بتلقيح جميع الموظفين والمشاركين بالكامل ضد COVID-19.
	 يتم إجراء فحوصات الدخول قبل دخول الموظفين والمتطوعين والبائعين والمقاولين وموظفي التوصيل وغيرهم من موظفي الدعم إلى مكان العمل، وفقًا لـ إرشادات فحص الدخول الصادرة عن إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس. يجب أن تتضمن الفحوصات فحصًا يتعلق بالسعال، و...
	o الفحص السلبي (خالي من الأعراض). إذا لم يعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم يكن لديه اتصال بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام، فيمكن السماح له بالدخول للعمل في ذلك اليوم.
	o الفحص الإيجابي (يعاني من الأعراض):
	 إذا لم يتم تلقيح الشخص بالكامل ضد COVID-190F  وكان على اتصال بحالة COVID-19 معروفة في آخر 10 أيام أو يخضع حاليًا لأوامر الحجر الصحي، فلا يجوز له الدخول ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للحجر الصحي المنزلي. قم بتزويدهم بتعليمات الحجر الصحي الموجودة في ph...
	 إذا أظهر الشخص أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه أو يخضع حاليًا لأوامر العزل، فلا يجوز له الدخول ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للعزل المنزلي. قم بتزويدهم بتعليمات العزل الموجودة في ph.lacounty.gov/covidisolation.
	 عند إبلاغك أن اختبار واحد أو أكثر من الموظفين إيجابي، فإن صاحب العمل لديه خطة أو بروتوكول لعزل الحالة (الحالات) في المنزل ويطلب الحجر الصحي الذاتي الفوري من جميع الموظفين الذين تعرضوا في مكان العمل الخاص بالحالة (الحالات). يجب على خطة صاحب العمل أن ...
	 عند إبلاغك أن اختبار واحد أو أكثر من الموظفين إيجابي، فإن صاحب العمل لديه خطة أو بروتوكول لعزل الحالة (الحالات) في المنزل ويطلب الحجر الصحي الذاتي الفوري من جميع الموظفين الذين تعرضوا في مكان العمل الخاص بالحالة (الحالات). يجب على خطة صاحب العمل أن ...
	 عند إبلاغك أن اختبار واحد أو أكثر من الموظفين إيجابي، فإن صاحب العمل لديه خطة أو بروتوكول لعزل الحالة (الحالات) في المنزل ويطلب الحجر الصحي الذاتي الفوري من جميع الموظفين الذين تعرضوا في مكان العمل الخاص بالحالة (الحالات). يجب على خطة صاحب العمل أن ...
	 يُطلب من منظمي الأنشطة أو الفصول المجتمعية إخطار إدارة الصحة العامة في المقاطعة بجميع الأشخاص المؤكد إصابتهم بـ COVID-19 والذين كانوا في الموقع في أي وقت خلال 14 يومًا قبل تاريخ بداية المرض. تاريخ ظهور المرض هو التاريخ الأول لأعراض COVID-19 أو تاريخ...
	 الإبلاغ عبر الإنترنت هي الطريقة المفضلة لإخطار إدارة الصحة العامة بالمقاطعة بحالات تعرض COVID-19 في المنشأة ويمكن إجراؤها على جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول مع إمكانية الوصول إلى تطبيق الويب الآمن: http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidrepo...
	o وضع لافتة تبين الحد الأقصى لقدرة استيعاب الغرفة أو القاعة للأشخاص بما يتفق مع السماح بالتباعد لمسافة لا تقل عن ستة أقدام بين الأشخاص في الغرف أو المناطق المستخدمة للاستراحة؛ و
	o يتم تقسيم فترات الاستراحة أو أوقات تناول الوجبات لتقليل الإشغال في الغرف أو المناطق المستخدمة للوجبات والاستراحات؛ و
	o وضع الطاولات على بعد ثمانية أقدام على الأقل عن بعضها البعض مع ضمان وجود ستة أقدام بين المقاعد، وإزالة المقاعد أو لفها بشريط لتقليل الإشغال، ووضع علامات على الأرضيات لضمان التباعد، وترتيب المقاعد بطريقة تقلل من التواصل وجهاً لوجه. يتم تشجيع استخدام ا...
	 تم توجيه الموظفين للحفاظ على مسافة لا تقل عن ستة (6) أقدام من الزوَّار ومن بعضهم البعض في جميع المناطق بالمنشأة. قد يقترب الموظفون مؤقتًا عند الضرورة لمساعدة المشتركين، أو حسب الضرورة.
	 يتم تطهير غرف الاستراحة والحمامات والمناطق المشتركة الأخرى بالتكرار المبين أعلاه، ولكن لا يقل عن مرة يوميًا خلال ساعات العمل وفقًا للجدول التالي:
	 يتم تطهير غرف الاستراحة والحمامات والمناطق المشتركة الأخرى بالتكرار المبين أعلاه، ولكن لا يقل عن مرة يوميًا خلال ساعات العمل وفقًا للجدول التالي:
	 يتم تطهير غرف الاستراحة والحمامات والمناطق المشتركة الأخرى بالتكرار المبين أعلاه، ولكن لا يقل عن مرة يوميًا خلال ساعات العمل وفقًا للجدول التالي:
	o الحمامات            ________________________________________________________________________
	o أخرى                 ________________________________________________________________________
	 المواد المطهرة وملحقاتها ولوازمها بها متاحة للموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	_____________________________________________________________________________________
	 معقم اليدين الفعال ضد COVID-19 متاح لجميع الموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	_____________________________________________________________________________________
	 يتم تذكير الموظفين بغسل أيديهم أو استخدام معقم اليدين بشكل متكرر.
	 تم توزيع نسخة من هذا البروتوكول على كل موظف.
	 بقدر الإمكان، يتم تخصيص معدات خاصة لكل عامل وتم توجيهه لتجنب مشاركة الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه أو لوازم العمل الأخرى أو المعدات المكتبية حيثما كان ذلك ممكنًا.
	 بقدر الإمكان، يتم تخصيص معدات خاصة لكل عامل وتم توجيهه لتجنب مشاركة الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه أو لوازم العمل الأخرى أو المعدات المكتبية حيثما كان ذلك ممكنًا.
	 بقدر الإمكان، يتم تخصيص معدات خاصة لكل عامل وتم توجيهه لتجنب مشاركة الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الراديو ثنائية الاتجاه أو لوازم العمل الأخرى أو المعدات المكتبية حيثما كان ذلك ممكنًا.
	 في حالة وجوب مشاركة العناصر، يتم تنظيفها مرة واحدة على الأقل يوميًا أو - إذا تم تحديد ذلك ضروريًا - بشكل متكرر باستخدام منظف مناسب للسطح مرة واحدة على الأقل يوميًا، بما في ذلك ما يلي: المعدات المكتبية المشتركة، مثل آلات التصوير وأجهزة الفاكس والطابع...
	 يتم توفير الوقت للعمال لتنفيذ ممارسات التنظيف أثناء مناوباتهم. يتم تعيين مهام التنظيف خلال ساعات العمل كجزء من واجبات عمل الموظفين. قم بتعديل الساعات - إذا لزم الأمر - لضمان التنظيف المنتظم والشامل حسب الاقتضاء. يتم توفير خيارات لشركات التنظيف التاب...
	 يتم توفير الوقت للعمال لتنفيذ ممارسات التنظيف أثناء مناوباتهم. يتم تعيين مهام التنظيف خلال ساعات العمل كجزء من واجبات عمل الموظفين. قم بتعديل الساعات - إذا لزم الأمر - لضمان التنظيف المنتظم والشامل حسب الاقتضاء. يتم توفير خيارات لشركات التنظيف التاب...
	 يتم توفير الوقت للعمال لتنفيذ ممارسات التنظيف أثناء مناوباتهم. يتم تعيين مهام التنظيف خلال ساعات العمل كجزء من واجبات عمل الموظفين. قم بتعديل الساعات - إذا لزم الأمر - لضمان التنظيف المنتظم والشامل حسب الاقتضاء. يتم توفير خيارات لشركات التنظيف التاب...
	 يتم تطبيق جميع السياسات الموضحة في هذه القائمة المرجعية بخلاف تلك المتعلقة بشروط التوظيف على موظفي توصيل الطلبيات والطرود وأي شركات أخرى قد تكون موجودة في المبنى كأطراف ثالثة.
	 اختياري – قم بوصف الإجراءات الأخرى:
	_____________________________________________________________________________________
	 لكل مساحة/غرفة بالمركز المجتمعي، حدد عدد الأشخاص في تلك المساحة المحددة في أي وقت محدد بالعدد المناسب للحفاظ على التباعد لمسافة لا تقل عن 6 أقدام في جميع الأوقات (باستثناء الشباب).
	 لكل مساحة/غرفة بالمركز المجتمعي، حدد عدد الأشخاص في تلك المساحة المحددة في أي وقت محدد بالعدد المناسب للحفاظ على التباعد لمسافة لا تقل عن 6 أقدام في جميع الأوقات (باستثناء الشباب).
	 لكل مساحة/غرفة بالمركز المجتمعي، حدد عدد الأشخاص في تلك المساحة المحددة في أي وقت محدد بالعدد المناسب للحفاظ على التباعد لمسافة لا تقل عن 6 أقدام في جميع الأوقات (باستثناء الشباب).
	o بالنسبة للشباب، يجب أن يظل المشاركون في نفس المكان وفي مجموعات صغيرة ومتسقة قدر الإمكان. احتفظ بنفس المشاركين والموظفين في كل فصل، وقم بتضمين مشاركين من نفس العائلة في نفس المجموعة - إلى أقصى حد ممكن عمليًا. الحد الأقصى لحجم المجموعات المستقرة مقيد ...
	o بالنسبة للشباب، يجب أن يظل المشاركون في نفس المكان وفي مجموعات صغيرة ومتسقة قدر الإمكان. احتفظ بنفس المشاركين والموظفين في كل فصل، وقم بتضمين مشاركين من نفس العائلة في نفس المجموعة - إلى أقصى حد ممكن عمليًا. الحد الأقصى لحجم المجموعات المستقرة مقيد ...
	o بالنسبة للشباب، يجب أن يظل المشاركون في نفس المكان وفي مجموعات صغيرة ومتسقة قدر الإمكان. احتفظ بنفس المشاركين والموظفين في كل فصل، وقم بتضمين مشاركين من نفس العائلة في نفس المجموعة - إلى أقصى حد ممكن عمليًا. الحد الأقصى لحجم المجموعات المستقرة مقيد ...
	o بالنسبة للكبار، يجب أن تقتصر الفصول المقدمة في الفصول الداخلية على 50٪ من إشغال الفصل أو قاعة المحاضرات. يعتمد الإشغال على قانون إشغال المبنى أو الحريق.
	 كإجراء أمان إضافي، قد يختار منظمو الفصل أو النشاط المجتمعي قصر حضور الفصول الداخلية على المشاركين فقط ويظهر المدربون دليلًا على التلقيح بالكامل ضد COVID-19. وإذا تم ذلك،
	 يجب أن يصادق المشاركون على حالة تلقيحهم بالكامل في نقطة التسجيل، و
	 يجب على المشاركين الذين شهدوا بالتلقيح بالكامل أن يُظهروا لمنظمي الفصل أو النشاط التحقق المطلوب، والذي يمثل في الوقت نفسه بطاقة هوية عليها صورة وإثباتًا للتلقيح بالكامل ضد COVID-19، مثل بطاقة اللقاح الخاصة بهم (والتي تتضمن اسم الشخص الذي تم تلقيحه، ...
	 يجب على المشاركين الذين شهدوا بالتلقيح بالكامل أن يُظهروا لمنظمي الفصل أو النشاط التحقق المطلوب، والذي يمثل في الوقت نفسه بطاقة هوية عليها صورة وإثباتًا للتلقيح بالكامل ضد COVID-19، مثل بطاقة اللقاح الخاصة بهم (والتي تتضمن اسم الشخص الذي تم تلقيحه، ...
	 يجب على المشاركين الذين شهدوا بالتلقيح بالكامل أن يُظهروا لمنظمي الفصل أو النشاط التحقق المطلوب، والذي يمثل في الوقت نفسه بطاقة هوية عليها صورة وإثباتًا للتلقيح بالكامل ضد COVID-19، مثل بطاقة اللقاح الخاصة بهم (والتي تتضمن اسم الشخص الذي تم تلقيحه، ...
	 يُطلب من جميع المدربين والمشاركين وأي زوَّار يدخلون الموقع ارتداء الكمامات في جميع الأوقات. ينطبق هذا على جميع الكبار والأطفال بعمر سنتين وما فوق. يجب على الأشخاص الذين تم توجيههم بعدم ارتداء كمامة من قبل مقدم الرعاية الطبية الخاص بهم ارتداء واقي لل...
	 قم بتوسيع المساحة بين المقاعد أو المكاتب أو محطات العمل. ضع في اعتبارك طرق إنشاء فواصل قدرها ستة أقدام بين المشاركين من خلال وسائل أخرى، على سبيل المثال، ستة أقدام بين المقاعد، وعلامات على الأرضيات لتعزيز التباعد، وترتيب المقاعد بطريقة تقلل من الاتص...
	 قم بتوسيع المساحة بين المقاعد أو المكاتب أو محطات العمل. ضع في اعتبارك طرق إنشاء فواصل قدرها ستة أقدام بين المشاركين من خلال وسائل أخرى، على سبيل المثال، ستة أقدام بين المقاعد، وعلامات على الأرضيات لتعزيز التباعد، وترتيب المقاعد بطريقة تقلل من الاتص...
	 قم بتوسيع المساحة بين المقاعد أو المكاتب أو محطات العمل. ضع في اعتبارك طرق إنشاء فواصل قدرها ستة أقدام بين المشاركين من خلال وسائل أخرى، على سبيل المثال، ستة أقدام بين المقاعد، وعلامات على الأرضيات لتعزيز التباعد، وترتيب المقاعد بطريقة تقلل من الاتص...
	 إذا كان المركز المجتمعي يتضمن أي غرف كبيرة، فيمكن تقسيم هذه الغرف إلى مناطق أصغر. يجب اتخاذ الاحتياطات التالية عند تقسيم الغرف:
	 ضع في اعتبارك إعادة تصميم الأنشطة للمجموعات الأصغر وإعادة ترتيب الأثاث ومساحات الفصول للحفاظ على عملية الفصل.
	 يجب على الموظفين تطوير تعليمات لزيادة التباعد وطرق لتقليل الحركة في كل من المساحات الداخلية والخارجية التي يسهل على الأطفال فهمها وتكون مناسبة من الناحية التنموية.
	 يجب على الموظفين تطوير تعليمات لزيادة التباعد وطرق لتقليل الحركة في كل من المساحات الداخلية والخارجية التي يسهل على الأطفال فهمها وتكون مناسبة من الناحية التنموية.
	 يجب على الموظفين تطوير تعليمات لزيادة التباعد وطرق لتقليل الحركة في كل من المساحات الداخلية والخارجية التي يسهل على الأطفال فهمها وتكون مناسبة من الناحية التنموية.
	 تقييد الزوَّار غير الضروريين والمتطوعين والأنشطة التي تتضمن مجموعات أخرى في نفس الوقت.
	 تقييد الأنشطة المجتمعية حيثما كان ذلك ممكنًا. إذا لم يكن ذلك عمليًا، فقم بتقسيم أوقات الاستخدام، وتقسيم شاغلي المساحة بشكل صحيح، وحافظ على المجموعات صغيرة ومتسقة وقم بتطهيرها بين الاستخدامات.
	 تقييد الأنشطة المجتمعية حيثما كان ذلك ممكنًا. إذا لم يكن ذلك عمليًا، فقم بتقسيم أوقات الاستخدام، وتقسيم شاغلي المساحة بشكل صحيح، وحافظ على المجموعات صغيرة ومتسقة وقم بتطهيرها بين الاستخدامات.
	 تقييد الأنشطة المجتمعية حيثما كان ذلك ممكنًا. إذا لم يكن ذلك عمليًا، فقم بتقسيم أوقات الاستخدام، وتقسيم شاغلي المساحة بشكل صحيح، وحافظ على المجموعات صغيرة ومتسقة وقم بتطهيرها بين الاستخدامات.
	 حصر الأنشطة الجماعية واللامنهجية على تلك التي يمكن للمشاركين وقادة النشاط فيها الحفاظ على التباعد الجسدي والتي تدعم النظافة الجيدة لليدين.
	 استخدم المساحات البديلة حسب الحاجة، بما في ذلك الاستخدام المنتظم للمساحات الخارجية، إذا سمحت الأحوال الجوية. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك طرقًا لزيادة المساحة الخارجية، واستخدام الكافيتريات والأماكن الأخرى بغرض الاستخدام للسماح بالتباعد الجسدي.
	 استخدم المساحات البديلة حسب الحاجة، بما في ذلك الاستخدام المنتظم للمساحات الخارجية، إذا سمحت الأحوال الجوية. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك طرقًا لزيادة المساحة الخارجية، واستخدام الكافيتريات والأماكن الأخرى بغرض الاستخدام للسماح بالتباعد الجسدي.
	 استخدم المساحات البديلة حسب الحاجة، بما في ذلك الاستخدام المنتظم للمساحات الخارجية، إذا سمحت الأحوال الجوية. على سبيل المثال، ضع في اعتبارك طرقًا لزيادة المساحة الخارجية، واستخدام الكافيتريات والأماكن الأخرى بغرض الاستخدام للسماح بالتباعد الجسدي.
	 قلل من حركة التجمعات قدر المستطاع. يتم تقسيم أوقات استخدام الفصل أو المساحة بحيث لا يؤدي الخروج من غرف متعددة إلى الازدحام وعدم التباعد الجسدي بسبب مغادرة الحضور من غرف أو أماكن مختلفة في نفس الوقت. ضع في اعتبارك استخدام أبواب للدخول والخروج فقط لتق...
	 بالنسبة للأنشطة التي تولد قطيرات الرذاذ تنفسية مثل المجهود الشديد أو الغناء، قم بزيادة التباعد بين الأشخاص إلى 12 قدمًا وحاول القيام بذلك في الخارج. للتذكير، يجب أن تمتثل الفصول الدراسية التي تقدم تعليمًا رياضيًا أو بدنيًا لهذه القائمة المرجعية بالإ...
	o الفحص السلبي (خالي من الأعراض). إذا لم يعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم يكن لديه اتصال بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام، فيمكن السماح له بالدخول في ذلك اليوم.
	o الفحص الإيجابي (يعاني من الأعراض):
	 إذا كان الشخص قد اتصل بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام أو يخضع حاليًا لأوامر الحجر الصحي، فلا يجوز له الدخول ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للحجر الصحي المنزلي. قم بتزويدهم بتعليمات الحجر الصحي الموجودة في ph.lacounty.gov/covidquarantine.
	 إذا أظهر الشخص أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه أو يخضع حاليًا لأوامر العزل، فلا يجوز له الدخول ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للعزل المنزلي. قم بتزويدهم بتعليمات العزل الموجودة في ph.lacounty.gov/ covidisolation.
	 يجب على جميع الموظفين والمشاركين وأي زوَّار يدخلون الموقع ارتداء الكمامات. ينطبق هذا على جميع الكبار والأطفال بعمر سنتين وما فوق. يجب على الأشخاص الذين تم توجيههم بعدم ارتداء كمامة من قبل مقدم الرعاية الطبية الخاص بهم ارتداء واقي الوجه مع ثنية على ط...
	 يجب على جميع الموظفين والمشاركين وأي زوَّار يدخلون الموقع ارتداء الكمامات. ينطبق هذا على جميع الكبار والأطفال بعمر سنتين وما فوق. يجب على الأشخاص الذين تم توجيههم بعدم ارتداء كمامة من قبل مقدم الرعاية الطبية الخاص بهم ارتداء واقي الوجه مع ثنية على ط...
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	 تأكد من أن جميع الموظفين والطلاب والأسر على دراية بممارسات التعقيم الصحي المحسّنة، وإرشادات التباعد الجسدي وأهميتها، والاستخدام السليم، وإزالة الكمامات وغسلها أو التخلص منها، وممارسات الفحص ومعايير الاستبعاد المحددة لـ COVID-19.
	 قم بتعيين موظف (على سبيل المثال، مدير البرنامج أو مقدم الرعاية الصحية) ليكون مسؤولاً عن الاستجابة لمخاوف COVID-19 ويعمل كجهة اتصال مع إدارة الصحة العامة. يجب أن يعرف جميع موظفي البرنامج والمشاركين والعائلات من هو هذا الشخص وكيفية الاتصال به. يجب تدر...
	 تأكد من كفاية الإمدادات لدعم سلوكيات النظافة الصحية، بما في ذلك الصابون والمناديل الورقية وسلال القمامة التي تعمل بدون لمس ومعقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول الإثيلي بنسبة60 في المائة على الأقل للموظفين والمشاركين الذين يمكنهم استخدام معقم اليدين ...
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	 ضع في اعتبارك إجراءات روتينية تمكن الموظفين والمشاركين من غسل أيديهم بانتظام على فترات متقطعة. يجب على الطلاب والموظفين غسل أيديهم لمدة 20 ثانية بالصابون، وفركها جيدًا بعد وضع الصابون، واستخدام المناشف الورقية (أو المناشف القماشية التي تستعمل لمرة و...
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	 يجب على المشاركين والموظفين استخدام معقم الأيدي عندما يكون غسل اليدين غير عملي. يجب فرك المعقم في اليدين حتى يجف تمامًا. ملاحظة: غسل اليدين المتكرر أكثر فعالية من استخدام معقمات الأيدي، خاصة عندما تكون الأيدي متسخة بشكل واضح.
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	 يجب على الأطفال دون سن التاسعة استخدام معقم اليدين تحت إشراف الكبار. اتصل بمركز التحكم في السموم إذا استهلك: 1222-222-800-1. يُفضل استخدام معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول الإيثيلي ويجب استخدامها عندما يكون هناك احتمال لاستخدام الأطفال بدون إشراف...
	 ضع في اعتبارك استخدام محطات غسل اليدين المحمولة في جميع أنحاء الموقع لتقليل الحركة والتجمع في الحمامات إلى أقصى حد ممكن.
	 شجع المشاركين على إحضار زجاجات المياه المعبأة مسبقًا والقابلة لإعادة الاستخدام أو المشتراة. نوافير المياه متاحة لتعبئة زجاجات المياه فقط.
	 يجب تنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل مقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة ومقابض الأحواض، وأسطح الحمامات والطاولات، والأسطح في مركبات النقل مرة واحدة على الأقل يوميًا أو بشكل متكرر إذا كان ذلك ضروريًا بسبب الاستخدام.
	 الحد من مشاركة الأشياء والمعدات، مثل اللوازم الفنية (بما في ذلك الطوب/قطع البناء)، والألعاب (مثل الشطرنج، وقطع الداما، وما إلى ذلك)، ومعدات الكمبيوتر، من بين أشياء أخرى، بخلاف ذلك، التنظيف بين الاستخدامات. يجب توجيه المشاركين لغسل أيديهم أو استخدام ...
	 عند اختيار منتجات التنظيف، استخدم تلك المعتمدة للاستخدام ضد COVID-19 في القائمة "N" المعتمدة من وكالة حماية البيئة (EPA) واتبع تعليمات المنتج. تحتوي هذه المنتجات على مكونات أكثر أمانًا للأشخاص المصابين بالربو.
	 استخدم المطهرات المصنفة على أنها فعالة ضد مسببات الأمراض الفيروسية الناشئة، باتباع إرشادات الملصق لمعدلات التخفيف المناسبة وأوقات التلامس. قم بتدريب الموظفين على مخاطر المواد الكيميائية، وتوجيهات الشركة المصنعة، ومتطلبات Cal/OSHA للاستخدام الآمن.
	 استخدم المطهرات المصنفة على أنها فعالة ضد مسببات الأمراض الفيروسية الناشئة، باتباع إرشادات الملصق لمعدلات التخفيف المناسبة وأوقات التلامس. قم بتدريب الموظفين على مخاطر المواد الكيميائية، وتوجيهات الشركة المصنعة، ومتطلبات Cal/OSHA للاستخدام الآمن.
	 استخدم المطهرات المصنفة على أنها فعالة ضد مسببات الأمراض الفيروسية الناشئة، باتباع إرشادات الملصق لمعدلات التخفيف المناسبة وأوقات التلامس. قم بتدريب الموظفين على مخاطر المواد الكيميائية، وتوجيهات الشركة المصنعة، ومتطلبات Cal/OSHA للاستخدام الآمن.
	 يجب أن يكون طاقم النظافة المسؤول عن تنظيف الموقع وتطهيره مزودًا بمعدات الحماية المناسبة، بما في ذلك القفازات، وحماية العين، وحماية الجهاز التنفسي، وغيرها من معدات الحماية المناسبة على النحو المطلوب في تعليمات المنتج. يجب إبقاء جميع المنتجات بعيدًا ع...
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	 عند التنظيف، قم بتهوية المكان قبل وصول المشاركين؛ خطط للقيام بتنظيف شامل عندما لا يكون المشاركون حاضرين. في حالة استخدام تكييف الهواء، استخدم الإعداد الذي يجلب الهواء النقي. استبدل وافحص فلاتر الهواء وأنظمة الترشيح لضمان جودة الهواء المثلى.
	 إذا كان فتح النوافذ يمثل أمانًا أو صحة، ففكر في استراتيجيات بديلة لتحسين تدفق الهواء مثل زيادة ترشيح الهواء المركزي لأنظمة HVAC (تصنيف مرشح مستهدف لا يقل عن MERV 13).
	 اتخذ خطوات للتأكد من أن جميع أنظمة وميزات المياه (على سبيل المثال، نوافير الشرب والنوافير المزخرفة) آمنة للاستخدام بعد إغلاق المنشأة لفترة طويلة لتقليل مخاطر العدوى مثل مرض الفيالقة.
	 اتخذ خطوات للتأكد من أن جميع أنظمة وميزات المياه (على سبيل المثال، نوافير الشرب والنوافير المزخرفة) آمنة للاستخدام بعد إغلاق المنشأة لفترة طويلة لتقليل مخاطر العدوى مثل مرض الفيالقة.
	 اتخذ خطوات للتأكد من أن جميع أنظمة وميزات المياه (على سبيل المثال، نوافير الشرب والنوافير المزخرفة) آمنة للاستخدام بعد إغلاق المنشأة لفترة طويلة لتقليل مخاطر العدوى مثل مرض الفيالقة.
	يجب إدراج أي تدابير إضافية غير مدرجة أعلاه في صفحات منفصلة،  والتي يجب على العمل التجاري إرفاقها بهذا المستند.
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