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 Y-1بارها: ضمیمه  پروتکل 
 2021می   6پنجشنبه،   صبح 12:01الزم االجرا از تاریخ: 

 

 اند()تغییرات با رنگ زرد مشخص شده های اخیربروز رسانی

2021/5/5 : 

بیشینه ظرفیت یا  25گرفتن اصالحات، %بارها مجازند برای ارائه خدمات در فضای سرپوشیده بازگشایی کنند. ظرفیت فضای سرپوشیده، با در نظر  •
 نفر است، هر کدام عدد کمتری باشد. 100

 های سرپوشیده و روباز شفافسازی شد.الزامات نشیمنگاه •

 های نشیمنگاهی سرپوشیده و همچنین روباز مانعی ندارد. روشن کردن تلویزیون در محوطه  •

 های تفریحی زنده در فضای سرپوشیده مجاز نیست. مجاز است. برگزاری برنامههای تفریحی زنده فقط در فضای باز برگزاری برنامه •

 
همچنان عامل   19-اما کووید  رسد،نظر میتا حدودی کاهش یافته و ثابت به  19-باختگان کووید، موارد بستری در بیمارستان و تعداد جان19-شمار مبتالیان کووید

های ها و فعالیتفراد و مشاغل ملزم هستند اقدامات پیشگیرانه اتخاذ کرده و برای کاهش خطر شیوع بیماری، عملیاتایجاد خطری شگرف برای جوامع بوده و کلیه ا
 خود را اصالح نمایند.

 
محور محلی  -های فعالیتمنظور لغو برخی محدودیتتر این ایالت، پروتکل پیش رو به « طرح کلی اقتصادی ایمنزردبه دلیل ورود شهرستان لس آنجلس به »سطح  

 های تجاری خود بکاهند.در فعالیت 19-تدوین شده است. کسب و کارها باید با احتیاط پیش روند و به الزامات این پروتکل پایبند باشند تا از شیوع احتمالی کووید
 

 داند.را به عنوان یک رستوران کم خطر مجاز میاین پروتکل و الزامات آن مختص بازگشایی بارهایی است که اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس آنان 
 

خصوص پایبند  در   I  مهیضم  :هاپروتکل رستورانموجود در    ی غذاخور  ی ها سالنکنند باید به تمامی الزامات  ل عرضه میبارهایی که خدمات غذایی در مح •
 :ی خرده فروشیهاپروتکل بنگاهبرای مصرف خارج از محل هستند، باید  فروش آبجو، شراب یا مشروبات الکلی  . بارهایی که در حال حاضر مجاز به  باشند

 .را نیز رعایت نمایند B ضمیمه
ها  این فعالیت  اصالح یافته ی گشایش کامل یا  تا زمانی که اجازه   توان به بولینگ، دارت و بیلیارد اشاره کرد رابارها باید هرگونه انجام بازی، که از میان آنها می •

 متوقف کنند. ابالغ نشده است، 

  فیاز تعر  که  کرده اند  نییآبجو تع  ا یشراب    دنیچش  ی برا  را  از مجموعه خود یو بخش  کنندیم  دیتول  آبجو   ایکه شراب    ییهای سازشرابو    های آبجوساز •
مجوز بهداشت ندارند،   افتیبه در  ی از ین  تیفعال  ی برا  زیاست و آنان ن  یمستثن   ایفرنی کال   یمنیقانون سالمت و ا  (5)(c)113789مندرج در بند    ییغذا  عیصنا

 .ندینما ی رو یپ تقطیر ی هاکارگاهو  ها،ی سازشراب ها،ی آبجوسازموظفند از پروتکل 
ها و اجراها میزبانی از این رویداد ،  برای رویدادها و اجراهای زنده نشسته در فضای بازتوانند مطابق با پروتکل بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس  بارها می •

 کنند. 
 

با اعمال اصالحات مقرر در این پروتکل، برای ارائه خدمات در فضای سرپوشیده و روباز و با تمام بارهایی که مطابق این پروتکل به فعالیت مشغول هستند، مجازند  
 نفر، هر کدام عدد کمتری است، دایر باشند. 100ظرفیت یا  25گیری از حداکثر %بهره

 
شود که فاصله فیزیکی آنان با فرد مبتال به این بیماری کم باشد یا در تماس مستقیم با او بوده باشند. هنگام سرفه، عطسه، نتشر میاغلب زمانی بین افراد م   19-کووید

به کووید تنفس مبتالیان  یا  تولید می19-آوازخوانی، صحبت  تنفسی  قطرات  آنان  بیماری ،  از  پیشگیری  و  به گفته مرکز کنترل  و   ر شیوع ، خط(CDC)ها  کنند. 

دارند و میان کسانی که اعضای یک خانوار نیستند تعامل بیشتری وجود خواهد در هر محیطی که افراد هنگام خوردن و آشامیدن پوشش صورت خود را بر  19-کووید
 یابد. داشته باشد، افزایش می

 ویل در ماشین.بر و تح: خدمات غذایی/نوشیدنی محدود به خدمات سواره، تحویل پیکی، بیرونکمترین خطر •

فضای باز. کاهش   خدمات صرف غذا/نوشیدنی در محل محدود به نشیمنگاه  .بر و تحویل در ماشینسواره، تحویل پیکی، بیرونخدمات  تأکید بر    خطر بیشتر: •
 ها تا بتوان میزها را با فاصله بیشتری از هم قرار داد. تعداد صندلی

با فاصله بیشتری از هم قرار داد. و/یا صرف صرف غذا/نوشیدنی در محل با کاهش تعداد صندلی  خطر شدیدتر: • های داخل ساختمان تا بتوان میزها را 
 آنکه بین میزها فاصله بیشتری برقرار شود. فضای باز، بی های درغذا/نوشیدنی در محل با قرار دادن صندلی
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 ها و قرار ندادن میزها به فاصله بیشتر از هم.. کاهش نیافتن تعداد صندلیسر پوشیدههای نشیمنگاه صرف غذا/نوشیدنی در محلشدیدترین خطر:  •

کنند« و شامل طریقه زندگی گروهی سازمانی مانند های پیش رو، اصطالح »خانوار« به معنای »افرادیست که در یک واحد مسکونی با یکدیگر زندگی میدر پروتکل
  هاییالت مسکونی تجاری مانند مهمانخانههای خواهری، صومعه، خانقاه راهبان، یا مراکز مراقبتی مسکونی، یا تشکهای برادری، خوابگاه انجمن خوابگاه، خوابگاه انجمن

 1شود.ها نمیها یا متل، هتلروزی  شبانه
 دیبازد  کنند. واژه »میهای »کارکنان« و »کارمندان« شامل کارمندان، داوطلبان، کارورزان و کارآموزان، پژوهشگران و تمام افراد دیگریست که در محل مذکور کار  واژه

ای استنتاج شود که عموم افراد و سایر کسانی که جزو کارکنان یا کارمندان نیستند و زمان خود را در کسب و کار یا محل مربوطه »مشتریان« باید به گونه « یا  کنندگان
ستغالت مجاوری اشاره دارند هاى »مجموعه/تسهیالت«، »محل« و »مرکز«هر دو به ساختمان، محوطه و همچنین هر ساختمان یا مکنند نیز شامل شود. واژهسپری می

 « مخفف »اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس« است. LACDPHپذیرد. »هاى مجاز صورت میکه در آن فعالیت
 

 شوند که *:امالً واکسینه شده« تلقی می، افرادی »ک پیش روهایی پروتکل در 

 ، سپری شده باشد، یاModernaیا   Pfizer، مانند 19-نوبتی کووید- 2هفته یا بیشتر از دریافت دوز دوّم از سری واکسن  ۲ •

 ، سپری شده باشد.Johnson & Johnson (J&J)/ Janssen، مانند 19-دوزی کووید-هفته یا بیشتر از دریافت واکسن تک ۲ •

اند، مصداق مورد یاد شده هستند: ز، که در حال حاضر از سوی سازمان غذا و دارو مجوز استفاده اضطراری دریافت کردهدارای مجو  19-های کوویدآن دسته از واکسن
کووید واکسن واکسنJohnson (J&J)/Janssenو    BioNTech-19 Pfizer  ،Moderna-های  از  دسته  آن  مورد  در  همچنین  راهنما  این   های. 
پذیر است. برای اطالعات ، اطالق( AstraZeneca/Oxfordاند )مانند  ان جهانی بهداشت مجوز استفاده اضطراری دریافت کردهدارای مجوز، که از سازم  19-کووید

 مراجعه نمایید. وبسایت سازمان بهداشت جهانیبه  WHOمورد تأیید  19-های کوویدبیشتر درباره واکسن
 

 های ایمنی و کنترل سرایت فعالیت نمایند.عالوه بر شروط وضع شده بر بارها توسط افسر بهداشت ایالت، بارها باید مطابق با این پروتکل
 

ید که وب سایت شهرستان لطفاً در نظر داشته باشید: این سند ممکن است با در دسترس قرار گرفتن اطالعات و منابع تکمیلی بروز رسانی شود لذا اطمینان حاصل نمای
راهنمایی و  سند  این  رسانی  بروز  هرگونه  به  دستیابی  جهت  مستمر  بصورت  را  آنجلس  سایت لس  وب  این  طریق  از  را  مرتبط  های 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/  .بررسی نمایید 
 

 گیرد: این چک لیست موارد زیر را در بر می
 های محل کار جهت حفاظت از سالمت کارکنان ها و رویهسیاست (1)
 گذاری فیزیکیاقداماتی برای تضمین فاصله  (2)
 اقداماتی برای تضمین کنترل سرایت (3)
 ارتباط با کارکنان و عموم افراد  (4)
 اقداماتی برای تضمین دسترسی عادالنه به خدمات ضروری. (5)

 در حین تدوین هرگونه پروتکل بازگشایی در مجموعه شما، این پنج حوزه کلیدی باید مورد توجه قرار گیرند.

 
پروتکل باید کلیه اقدامات ذیربط ذکر شده در زیر را اجرا نمایند و آماده توضیح این نکته باشند که به چه دلیل های تحت پوشش این کلیه مجموعه

 شود برای این کسب و کار قابل اجرا نبوده است. هر اقدامی که اجرا نمی
 

  نام کسب و کار: 

  آدرس مجموعه: 

  حداکثر ظرفیت پیشین: 

  محدودیت ظرفیت: 

  ابالغ:تاریخ 

 

 
 .(2019-2019 ,1 § 0004تعریف خانواده. )فرمان      F -22. §22.14.060نامه شهرستان لس آنجلس، سرفصل  آیین  1

https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F 
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
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A.  های محل کار جهت حفاظت از سالمت کارکنان نامهها و شیوهسیاست 

 کند، انتخاب نمایید(هایی که درباره این تسهیالت صدق می)همه گزینه 

 هر فردی که بتواند وظایف کاری خود را از خانه به انجام رساند، به این منظور دستورات به وی ابالغ شده است. ❑

پزشکی هستند( وظایفی محول   مزمنهای  سال سن دارند، افرادی که باردار هستند و افرادی که دچار بیماری   65به کارمندان آسیب پذیر )افرادی که بیش از   ❑
ی یا خدمات بهداشت مشاغل در میان شود که بتوان آن را تا حد امکان از خانه انجام داد، و این افراد باید هر گونه نگرانی خود را با ارائه دهنده خدمات درمانمی

 بگذارند تا بتوانند تصمیماتی مناسب در خصوص بازگشت به محل کار اتخاذ نمایند. 

 ، به محل کار نیایند.19-به همه کارکنان ابالغ شده است که در صورت ابتال به بیماری یا الزام به قرنطینه پس از قرار گرفتن در معرض شخص مبتال به کووید ❑

ها  غربالگری   شود.ورودی پیش از ورود کارکنان، فروشندگان و کارکنان تحویل به محل کار انجام می   ، غربالگری LACDPH  راهنمای غربالگری ورودی مطابق   ❑

توان این معاینات را مى  و اینکه آیا فرد اکنون تحت فرمان انزوا و قرنطینه قرار دارد یا خیر.باید شامل معاینه سرفه، تنگی نفس، مشکل تنفسی، و تب یا لرز باشد  
 ید در محل کار انجام شود.در صورت امکان، معاینه دمای بدن نیز با از راه دور یا بصورت حضوری هنگام ورود کارکنان انجام داد.

o   تواند گونه تماسی نداشته، میهیچ  19-گذشته با مورد قطعی کووید روز    10غربالگری منفی )ترخیص شده(. چنانچه فرد فاقد نشانه)عالئم( است و در
 های آن روز ترخیص شود. برای ورود به فعالیت

o  :)غربالگری مثبت )ترخیص نشده 

تماس داشته است یا اکنون تحت فرمان    19-کوویدروز گذشته با مورد قطعی   10و در   2واکسینه نشده   19-کوویداگر فرد کامالً در برابر   ▪
ی  ها دستورالعملبرای قرنطینه به منزل فرستاده شود.  ها یا انجام کار میدانی نخواهد داشت و باید فوراً  قرنطینه قرار دارد، اجازه ورود به فعالیت

 اختیار آنان قرار دهید.را در   ph.lacounty.gov/covidquarantineنشانی ه در مربوط به قرنطین

ها یا انجام کار  باشد یا اکنون تحت فرمان انزوا قرار داشته باشد، اجازه ورود به فعالیتاگر فردی دارای هرکدام از عالئم ذکر شده در باال   ▪
گردد.   ایزوله  خانه  در  تا  شود  فرستاده  منزل  به  فوراً  باید  و  داشت  نخواهد  در  دستورالعملمیدانی  ایزوله  به  مربوط  های 

ph.lacounty.gov/covidisolation  آنان قرار دهید. را در اختیار 

ی ماندن در منزل اطالعاتی مربوط به مزایای مرخصی تحت حمایت کارفرما یا دولت که ممکن است شامل کارکنان شود در اختیار آنان قرار گرفته که از نظر مال ❑
شامل حقوق ،  19-های دولتی حمایت از مرخصی استعالجی و غرامت کارکنان بابت کوویدطرح مراجعه کنید به اطالعات تکمیلی  کند.  تر مین آسانرا برایشا

 . 2021مصوب   19-قانون تکمیلی مرخصی استعالجی باحقوق کووید  مرخصی استعالجی کارکنان تحت

دارند، کارفرما برنامه یا پروتکلی   19-پس از اطالع از اینکه نتیجه آزمایش یک یا چند نفر از کارمندان مثبت شده، یا آنان عالئمی مشابه )موارد ابتال به( کووید ❑
ندانی که در محل کار در معرض این مورد/موارد  در اختیار دارد تا از این مورد/موارد ابتال درخواست نماید در منزل خود را ایزوله کنند و قرنطینه شخصی همه کارم

رسی داشته باشند یا مورد ابتال قرار گرفته بودند، الزام آور شود. طرح کارفرما باید پروتکلی برای تمام کارمندان قرنطینه شده در نظر داشته باشد که به آن دست
اند یا خیر، که این امر ممکن است نیازمند تدابیر کنترلی  ری در معرض قرار گرفتهقرار گیرند تا مشخص شود آیا در محل کار افراد بیشت  19-آزمایش کووید
 مراجعه نمایید.  در محل کار 19- دپاسخ به کوویباشد. به راهنمای اداره بهداشت عمومی در خصوص  19-تکمیلی کووید

روز مطلع شود، باید این گروه افراد مبتال   14در طی    19-( مورد یا بیشتر ابتال به کووید3در صورتیکه مدیر، صاحب کسب و کار، یا گرداننده تشکیالت از سه )  ❑
به اداره بهداشت  www.redcap.link/covidreportیا بصورت آنالین از طریق نشانی ( 213)  240-7821( یا 888)  397-3993را از طریق شماره  

ای را آغاز خواهد کرد که شامل ارائه رهنمودها و پاسخ خوشه  عمومی گزارش کند. در صورت شناسایی یک گروه افراد مبتال در محل کار، اداره بهداشت عمومی
باشد. در راستای کمک به هدایت پاسخ مجموعه، یک مدیر هماهنگی بالینی  ترل سرایت، پشتیبانی فنی و تدابیر کنترلی مختص محل میهای در زمینه کنتوصیه

 یابد.ای اختصاص میاداره بهداشت عمومی به این تحقیقات خوشه

برای کسب اطالعات بیشتر به پوشاند.  شود که بینی و دهان را میبه کارمندانی که با سایر افراد در تماس هستند، بصورت رایگان، ماسک مناسبی که داده می ❑
مراجعه نمایید. آنان باید همواره    blichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/maskshttp://puبه نشانی    LAC DPH  19-وبسایت کووید

ارائه دهنده خدمات    در طول روز کاری، زمانی که در تماس با سایرین هستند یا احتمال تماس با سایرین وجود دارد، ماسک بزنند. کارمندانی که به دستور 
ای در لبه پایینی استفاده نمایند، و اینگونه تا زمانی که شرایط آنان اجازه یک محافظ صورت به همراه آویزی پارچه بایستی ازشان نباید ماسک بزنند، میپزشکی

 
دوزی )مانند -( هفته یا بیشتر از دریافت واکسن تک2، یا پس از گذشت دو )(Modernaیا    BioNTech-Pfizerنوبتی )مانند واکسن  -2( هفته یا بیشتر از دریافت دوز دوم در سری واکسن  2افراد پس از گذشت دو )   2

Johnson and Johnson [J&J]/Janssenشوند. می  واکسینه  19-( کامالً در برابر کووید 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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 یک طرفه استفاده نشود.  هایی با سوپاپ ای است که زیر چانه را بطور کامل بپوشاند. بهتر است از ماسکدهد، پایبند دستورات ایالتی هستند. ترجیح با آویز پارچه

 اند.آموزش دیدهشستشو یا تعویض روزانه ماسکشان،  پوشیدن آن تا باالی بینی و دهان و لزوم  مراقبت از ماسک از جمله  به کارمندان در خصوص استفاده صحیح و   ❑

پوشند  باشند تهیه شده و آن را میرود با آنان در تماس  ها و سایر کارکنانی که با مشتریان در تماس هستند یا احتمال میهای صورت برای پیشخدمتمحافظ ❑

ها و سروکنندگان غذا، و سایر هایی که با مشتریان و همچنین کارکنان دیگر مانند گارسون)این افراد شامل اما نه محدود به چنین افرادیست: میزبانان، پیشخدمت

صورت هم پوشید. پوشیدن ماسک سایر افراد را از قطرات    باید محافظ   افراد در تماس هستند و ممکن است وارد بخش غذاخوری رستوران شوند(. عالوه بر ماسک،

صورت برای کارکنانی که   پوشیدن محافظدارد.  های صورت پوشنده را از قطرات تنفسی سایر افراد مصون میدارد؛ در مقابل محافظتنفسی پوشنده مصون می

کارکنانی که کامالً  دهند اختیاری است؛ زدن ماسک همچنان الزامی است.  بل قبول ارائه میجهت اثبات واکسیناسیون کامل خود به کارفرمایشان مدارکی قا

صورت نپوشند؛ در این صورت کارفرما باید سابقه    اند و تصمیم دارند محافظرا ارائه کرده  19-اند و مدارک واکسیناسیون کامل خود در برابر کوویدواکسینه شده

در آن مستندات مربوط به ارائه مدارک قابل قبول واکسیناسیون کامل از سوی هر یک از کارکنان درج شده است. نیازی نیست   کتبی را ثبت و نگهداری کند که

 کارفرما کپی مدارک ارائه شده مربوط به واکسیناسیون کامل را نگهداری کند. 

o   نوبتی  -2هفته یا بیشتر از زمان دریافت دوز دوم در سری واکسن    2افراد پس از گذشت (Pfizer-BioNTech    یاModerna )  یا پس از گذشت ،

 شوندواکسینه می 19-( کامالً در برابر کوویدJohnson and Johnson [J&J]/Janssenدوزی ) -دو هفته یا بیشتر از دریافت واکسن تک

o بل قبول است: کارت واکسیناسیون )که شامل نام فرد واکسینه قا  19-ارائه موارد زیر از سوی کارمند به کارفرما جهت اثبات واکسیناسیون کامل کووید

 شده، نوع واکسن دریافتی و تاریخ دریافت آخرین دوز است( یا عکسی از کارت واکسیناسیون به عنوان سندی مجزا یا عکسی از کارت واکسن فرد 

ستندات صادره از سوی یک ارائه دهنده خدمات درمانی در شرکت کننده در رویداد که بر روی گوشی یا دستگاه الکترونیکی ذخیره شده است یا م

 واکسینه شده است(.  19-خصوص واکسیناسیون کامل )که شامل نام فرد واکسینه شده و تأیید این مورد است که وی کامالً در برابر کووید

 های صورت باید مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده استفاده، تمیز و ضدعفونی شوند.محافظ ❑

  را   خود  ماسک  آن  در  قادرند  که  استراحتشان   زمان  در  مگر  شوند،می  منع  آشامیدن  یا  خوردن  از  کارکنان  ها،ماسک  صحیح  و  مستمر  استفاده  از  اطمینان  تجه ❑

  حفظ   دیگران  از  را   فوتی  شش   حداقل  فاصله  باید   کارکنان  آشامیدن،  یا  خوردن   مدت  تمام  در کنند.  برقرار   فیزیکی  فاصله  دیگران  و   خود   بین  و  بردارند  ایمن  بصورت

 شود. انجام دیگران  از دور به و باز فضای  در را کار این که است آن ترجیح آشامیدن، یا خوردن هنگام کنند. 

 ها باید محدود باشد.فردی یا گروهدستمزد و ساعت کار، تعداد کارکنان در خدمت مشتریان پیرو قوانین  ❑

  ر یزبا انجام موارد    یابد.می  افزایش  حداکثر  به  کارکنان  بین  فاصله  و  کاهش  ظرفیت  استراحت،  و/یا  غذا  صرف  جهت  کارکنان  دهاستفا  مورد  محوطه  یا  اتاق  هر  در ❑

 :گیردصورت میمقصود  نیبه ا یابیدست

o باشد؛ سازگار آنان استراحت محوطه یا هااتاق در افراد بین  فوت شش حداقل فاصله ایجاد با که ای گونهبه ظرفیت، حداکثر ابالغ 

o و استراحت؛ و غذاخوری  محوطه یا هااتاق در  شده اشغال  فضای  کاهش جهت غذا صرف یا استراحت زمان کردن نوبتی 

o ها برای کاهش ظرفیت، نشانه گذاری در کف برای تضمین  قرار دادن میزها به فاصله دست کم هشت فوت از هم، برداشتن یا برچسب زدن صندلی

شود ها برای جلوگیری از انتشار بیماری توصیه میها به نحوی که تماس چهره به چهره را به حداقل رسد. استفاده از پارتیشنچیدمان صندلیفاصله، و  

 اما این امر نباید جایگزینی برای کاهش ظرفیت و حفظ فاصله گذاری فیزیکی تلقی شود.

ها، استفاده از ضدعفونی کننده دست و بکارگیری  اقدامات الزم در خصوص بهداشت دست از جمله شستن مستمر دستاز کارکنان خواسته شده تا از پایبندی به   ❑

 مناسب دستکش اطمینان حاصل نمایند.

 به کارکنان وقت و اجازه داده شده تا بصورت مستمر دستان خود را بشویند. ❑

ها را باید بالفاصله های استفاده شده باید در سطل زباله ریخته شوند و دست مال بپوشانند. دستمال ها را با دستها و عطسهشود که سرفهبه کارکنان یادآوری می ❑

 ثانیه شست. 20با صابون و آب گرم به مدت حداقل  

فروشندگان و کارکنان    هایی در زمینه حفظ فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک هنگام حضور کنار سایر افراد، در اختیار تمامی کارمندان،دستورالعمل ❑

 تحویل قرار گرفته است.

استراحت، سرویساتاق ❑ و سایر فضاهای های  بهداشتی  برنامه پیش   های  یکبار حین ساعات کاری، طبق  روزی  و حداقل  زیر،  دفعات  به  رو ضدعفونی مشترک، 
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 شوند:می

o های استراحت اتاق ________________________________________________________________ 

o های بهداشتیسرویس        ________________________________________________________________ 

o  مناطقسایر ________________________________________________________________             

_____________________________________________________________________________________ 
 ضدعفونی کننده و تجهیزات مرتبط در محل)های( زیر در دسترس کارکنان قرار دارد:  ❑

_____________________________________________________________________________________ 
 در محل)های( زیر در دسترس تمامی کارکنان قرار دارد: 19-ضدعفونی کننده دست مؤثر در برابر کووید ❑

_____________________________________________________________________________________ 
 کپی این پروتکل میان کلیه کارکنان توزیع شده است.  ❑

 سایر اقدامات را شرح دهید:  —اختیاری  ❑

_____________________________________________________________________________________ 
 

B.  اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری فیزیکی 

 : نشیمنگاهی سرپوشیده  محوطه

 شود. که عدد کمتری باشد، محدود میمشتری، هر کدام    100گنجایش فضای داخلی یا تعداد    25تعداد مشتریان حاضر در محوطه نشیمنگاهی سرپوشیده به % ❑
 شوند.ها، مجدداً پیکربندی میها با هدف محدودسازی نقاط تجمع و اطمینان از فاصله مناسب میان ماشیندر صورت امکان، پارکینگ

o  :حداکثر تعداد مشتریان در محوطه نشیمنگاهی سرپوشیده محدود شده است به_______________________ 

از پشت صندلی یک میز تا پشت  اند، باید  فوت بین مشتریانی که بر سر میزهای مختلف نشسته  6برای اطمینان از برقراری فاصله گذاری فیزیکی دست کم   ❑
سازد فاصله همچنین امکان تردد بین میزها را میسر می. این  ( فوت فاصله وجود داشته باشد6اند، دست کم شش ) صندلی میز مجاور، در حالیکه مشتریان نشسته

ها، جایگزین فاصله مورد ای یا سایر حائل های شیشهطلق  به طرف بیرون و نشستن مشتریان بر سر میز در آن لحاظ شده است.  و هر دو حالت رانده شدن صندلی
 ها با توجه به ظرفیت مجاز«.هایی درباره نحوه چیدمان صندلینوان »مثال نیاز میان میزها و بین مشتریان نیست. مراجعه نمایید به بخش زیر با ع

همه کسانی که در فضای داخل سالن بر    توانند در فضای سرپوشیده بر سر یک میز بنشینند.( نفر از افرادی که در گروهی یکسان قرار دارند، می6حداکثر شش )  ❑
طور شفاهی پیش از نشستن، میزبان باید به  در نتیجه الزم نیست به فاصله شش فوت از یکدیگر بنشینند.  نشینند باید اعضای یک خانوار باشند،سر یک میز می

 نشینند باید همگی اعضای یک خانوار باشند.به اعضای گروه اطالع دهد افرادی که در داخل سالن بر سر یک میز می

( نفر آنان از حداکثر  6را تصدیق و مدارک مربوطه را ارائه دهند، تا شش )   19-رابر کوویداگر همه اعضای گروه قبل از نشستن، واکسیناسیون کامل خویش در ب ❑
اند، قبل از اینکه اجازه داشته باشند مشتریانی که واکسیناسیون کامل خویش را تصدیق کرده( خانوار مختلف مجازند بر سر یک میز کنار هم بنشینند.  6شش ) 

دار و مدرک واکسیناسیون کامل، مانند  ا به گرداننده مجموعه ارائه دهند. این مدارک عبارت است از کارت شناسایی عکسکنار هم بنشینند باید مدارک الزم ر
ها به عنوان سندی  کارت واکسیناسیون )که شامل نام فرد واکسینه شده، نوع واکسن دریافتی و تاریخ دریافت آخرین دوز است( یا عکسی از کارت واکسیناسیون آن

رائه  ا عکسی از کارت واکسن فرد شرکت کننده در رویداد که بر روی گوشی یا دستگاه الکترونیکی ذخیره شده است، یا مستندات صادره از سوی یک امجزا ی
 . 19-دهنده خدمات درمانی در خصوص واکسیناسیون کامل آنها در برابر کووید

 
 محوطه نشیمنگاهی روباز:

باید  باز    تعداد مشتریان در فضای باز به قدری است که رعایت فاصله گذاری فیزیکی را تضمین گرداند. چیدمان میزهای واقع در محوطه نشیمنگاهی فضای  ❑
باشد،  6ای باشد که بین میزها دست کم شش ) بگونه تا پشت صندلی میاندازه( فوت فاصله وجود داشته  از پشت صندلی یک میز  ز مجاوری که  گیری شده 

ها، جایگزین فاصله الزامی میان میزها و بین مشتریان رستوران نیست. مراجعه نمایید به بخش زیر با عنوان  ای یا سایر حائل های شیشهطلق  اند.مشتریان نشسته
 ها با توجه به ظرفیت مجاز«.هایی درباره نحوه چیدمان صندلی»مثال 

های موجود پس از قرار  ، این عدد با محاسبه مجموع تعداد صندلی_________شود به:  گاهی فضای باز محدود میحداکثر تعداد مشتریان در محوطه نشیمن  ❑
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 شود. صندلی دور هر میز محاسبه می ( 8هشت ) دادن میزها با فاصله از هم، مطابق آنچه در باال گفته شد و چینش حداکثر 

افرادی در فضای باز بر سر یک    تن از کسانی که در گروهی یکسان هستند محدود شود.  ( 8هشت ) ثر به  نشستن در محل بر سر یک میز و در فضای باز باید حداک ❑
طور شفاهی به اعضای گروه اطالع دهد افرادی که بر سر یک میز  خانوار مختلف باشند. پیش از نشستن، میزبان باید به   3توانند حداکثر از  نشینند میمیز می

 خانوار مختلف باشند.  3ر از توانند حداکثنشینند میمی

( خانوار مختلف مجازند 8هشت ) ( نفر از آنان از حداکثر  8از سوی همه اعضای گروه، تا هشت )   19-با تصدیق و ارائه مدرک واکسیناسیون کامل در برابر کووید ❑
اند، قبل از اینکه اجازه داشته باشند کنار هم بنشینند باید مدارک الزم کردهمشتریانی که واکسیناسیون کامل خویش را تصدیق    بر سر یک میز کنار هم بنشینند.

دار و مدرک واکسیناسیون کامل، مانند کارت واکسیناسیون )که شامل نام را به گرداننده مجموعه ارائه دهند. این مدارک عبارت است از کارت شناسایی عکس 
ریافت آخرین دوز است( یا عکسی از کارت واکسیناسیون آنها به عنوان سندی مجزا یا عکسی از کارت واکسن فرد واکسینه شده، نوع واکسن دریافتی و تاریخ د

نی در خصوص فرد شرکت کننده در رویداد که بر روی گوشی یا دستگاه الکترونیکی ذخیره شده است، یا مستندات صادره از سوی یک ارائه دهنده خدمات درما
 . 19-برابر کوویدواکسیناسیون کامل آنها در 

به محدودیت ❑ پایبندی  از  اطمینان  و  از ظرفیت  اطالع  باید به جهت  تمامی های ظرفیتی، گردانندگان مجموعه  آمار ورود و خروج مشتریان در  پیوسته  و  دقت 
ظاهر از ظرفیت مقرر فراتر  کنند یا به مطلقاً ارزیابی نمیدهند یا  های کافی را انجام نمیهای منتهی به فضای باز را ارزیابی کنند. گردانندگانی که ارزیابیورودی 

را تأیید اند، ممکن است به صالحدید بازرس اداره بهداشت عمومی موقتاً با تعطیل شوند تا زمانی که این مسائل برطرف شده و بازرس بهداشت صحت آن  رفته
 ها را تفکیک کنید.و مشخص را تعیین نموده و خروجی کند. در صورت امکان، برای کمک به حفظ فاصله گذاری، یک ورودی مجزا

منظور رصد  های بصری، مشتریان را ضمن رعایت فاصله فیزیکی در خارج ساختمان به صف کنید. در صورت لزوم، بهآمادگی داشته باشید که با استفاده از نشانه ❑
توان کارمندی که ماسک بر چهره دارد )یا کارمندان چنانچه ت رزرو مشتریان، میظرفیت و چنانچه مجموعه به حداکثر ظرفیت خود رسید یا تا فرا رسیدن نوب

ترین مشتری فاصله داشته باشد تا مشتریان را راهنمایی نماید که فوت از نزدیک  6ای که حداقل  بیش از یک ورودی وجود دارد( در نزدیکی درب گمارد اما بگونه 
 به صف شوند. خارج از ورودی به فاصله شش فوت از یکدیگر

مشخص شده،    های موقت برای فعالیت کسب و کارها در فضای بازاستفاده از سازهدربارۀ    االجرای اداره بهداشت عمومی کالیفرنیاهمانطور که در راهنمای الزم ❑
های ایالت برای های خارجی که با شاخصسازه  خوانی داشته باشد.های ایالتی مربوط به محیط روباز همشاخصباید با    های خارجی مورد استفاده مجموعهسازه

 شوند.ظرفیت محدود می 25محیط روباز مطابقت ندارند، به عنوان محیط سرپوشیده طبقه بندی شده و به %

 شود، برای ارائه سرویس نوشیدنی در محل پیشخوان بسته هستند. تفاده میهای الکلی اسهای بارهایی که از آن جهت تهیه یا سرو نوشیدنیپیشخوان ❑

 قرار دارند، برای مشتریان حاضر در محوطه روباز مجاز است. محوطه نشیمنگاهیروباز  در فضای سرپوشیده یاهایی که ها یا سایر نمایشگراستفاده از تلویزیون ❑

درج شده، تبعیت کنند.    I: ضمیمه  رستوران  های تفریحی زنده در فضای باز که در پروتکلهای تفریحی زنده در فضای باز باید از الزامات مربوط به برنامهبرنامه ❑
 نیست.  های تفریحی زنده در فضای سرپوشیده مجازبرگزاری برنامه

  سرپوشیده ریزی شده، سازمان یافته، رویدادهای دعوتی یا دورهمی در فضای  ، سایر مجالس برنامه ، ضیافترسمی  ها مجاز نیستند از هیچ نوع مهمانیمجموعه ❑
 میزبانی کنند. 

 ها را تفکیک کنید. خروجیدر صورت امکان، برای کمک به حفظ فاصله گذاری فیزیکی، یک ورودی مجزا و مشخص را تعیین نموده و  ❑

ها شامل  ایستند انجام شده است. این محلهایی که مشتریان یا کارکنان در صف میاقدامات الزم برای حصول اطمینان از رعایت فاصله گذاری فیزیکی در مکان ❑
پایانه دستگاه انتظار، محل تحویل و  استندهای میزبان و سالنهای آسانسور،  های بهداشتی، البیکارت خوان، صف پیشخوان، سرویس  باجه فروش کاال،  های 

 کنند. دریافت خودرو و هر مکان دیگریست که مشتریان در آنجا تجمع می

o  هایی که افراد ممکن است آنجا صف تشکیل دهند یا بایستند. فوتی در مکان 6قرار دادن نوارچسب یا سایر عالئم مشخص کننده به فواصل 

o هایی که تردد عابران در آنها وجود دارد، در صورت امکان، در راستای محدود سازی عبور کارکنان و مشتریان طرفه را در مکانایجاد راهرو و معبرهای یک
 از مقابل یکدیگر.

o ده و ماسک در نزدیکی مناطق باال مستقر ش  جهت نظارت بر رعایت اصول فاصله گذاری فیزیکی، در صورت امکان یکی از کارکنان با پوشیدن محافظ
 فوت فاصله وجود دارد. 6ترین مشتری دست کم لیکن بین او و نزدیک

برای های تکنولوژیک هر جا که ممکن است جهت کاهش تعامل فرد با فرد بکار گرفته شده است؛ سفارش با موبایل و تبلت منو، پیام متنی در ورودی  راه حل ❑
 باشند.این دست اقدامات میهای پرداخت بدون لمس از مشخص ساختن محل نشستن، گزینه

 تعامالت بین مشتریان، رانندگان تحویل غذا و کارکنان را طراحی و برنامه ریزی نمایید تا امکان فاصله گذاری فیزیکی فراهم شود. ❑

ست
ا نی
جر
ل ا
 قاب
گر
- دی

شده 
وخ 
منس

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx


 آنجلس   لس   شهرستان   عمومی   بهداشت   اداره 
 بهداشت   افسر  فرمان 

 

 

APPENDIX Y-1: Reopening Protocol for Bars          Page 7 of 12  

Revised 5/5/2021 (Farsi) 

 

o   ،فیزیکی، کف زمین در داخل و خارج رستوران در فضاهایی که مشتریان فاصله گذاری  اعمال  و  برقراری  فروشندگان، کارکنان تحویل غذا، جهت 
 است.  کارمندان یا سایرین ممکن است منتظر بمانند عالمت گذاری شده

o های الکترونیک برای تعامل با میهمانان پیاده سازی شده است. بر و تحویل غذا و سایر سیستم های بیروندر صورت امکان، استفاده از فرآیند 

o ت میان کارکنان و مشتریان به حداکثر پنج دقیقه محدود شده است.در صورت امکان، در هر موقعیت، تعامال 

 تماس بین کارکنان و مشتریان را محدود کنید.  ❑

o های دیگری که حفظ فاصله فیزیکی شش فوت در آن دشوار است، موانع فیزیکی مانند های سفارش، و مکان های میزبان، پیشخواندر صندوق، استند
 کنید.  ای نصبپارتیشن یا طلق شیشه

o کنند را محدود سازید. تعداد کارکنانی که به یک گروه خدمات رسانی می 

ها و غیره منع های رزرو و کارت خوانهای بهداشتی، راهروها، فضای میخانه، مقابل دستگاههای پُر تردد مانند سرویسکارکنان و مشتریان را از تجمع در محل ❑
 کنید. 

های فریزر، یا سایر فضاهایی پُر تردد کارکنان مورد استفاده قرار ها، اتاقها، آبدارخانهفیزیکی باید در تمامی فضاهای اداری، آشپزخانههای فاصله گذاری  پروتکل ❑
 گیرد. 

o دقیقه کاهش   10ترجیحاً  دقیقه و    15ها به کمتر از  رود که تماس اتفاقی صورت پذیرد، با این حال، هدف این است که این نوع از تماسانتظار می
 باشند از ماسک خود استفاده نمایند.یابند، و کارکنان مجاز می

 

C. اقداماتی برای کنترل سرایت 

 

 پیش از بازگشایی

عمل آورده و این سیستم در وضعیت عملکردی مناسبی قرار دارد؛ تهویه تا  از سیستم تهویه بازدید به  HVAC، یک متخصص روزه قبل از بازگشایی 30در بازه  ❑
 های کنترل انتقال خفیف بیماری از طریق ذرات هوا است.ترین راهحداکثر حد ممکن، افزایش یافته است. تهویه مؤثر یکی از مهم

o وری، و انجام سایر اصالحات به منظور افزایش لترهای هوای ساختمان به فیلترهایی با حداکثر بهرهوری باال، ارتقاء فیهای تصفیه با بهرهنصب دستگاه
 های کاری را در نظر داشته باشید.کیفیت هوای خارج از ساختمان و تهویه هوا در تمام محیط

o   اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا مراجعه   های داخلیراهنمای موقت تهویه، فیلتراسیون و کیفیت هوای محیطبرای کسب اطالعات دقیق به صادره 
 نمایید.

o های کیفیت هوای فضای سرپوشیده مکمل اقدامات الزام آور حفاظتی هستند نه جایگزین آن. از جمله هبودلطفاً در نظر داشته باشید: تهویه و سایر ب
های حفاظت تنفسی های پُر خطر که مستلزم استفاده از پوششتوان به این موارد اشاره نمود: زدن ماسک )به جز در برخی محیطاین اقدامات می

هایی که اعضای خانوارهای مختلف را دور  ها، و محدود کردن فعالیتمیان افراد، شستشوی مکرر دستمناسب است(، حفظ فاصله حداقل شش فوت  
 کند.هم جمع می

های  اند، پنج دقیقه قبل از بازگشایی، هر یک از تجهیزات نصبی آب گرم و سرد را آبشویی کنید تا آب کهنه موجود در لوله هایی که دایر نبودهبرای مجموعه ❑
 مجموعه، جایگزین آب تازه و سالم شود.

 (، مخصوصاً اگر این مکان تعطیل بوده است. 19-مجموعه بصورت کامل پاکسازی و ضدعفونی شده است )با استفاده از محصوالت مورد تأیید برای مقابله با کووید ❑

o نظافتی روز افزون خود، فراهم گردانید. های شرکت نظافتی ثالث را به منظور کمک در انجام تقاضای در صورت نیاز، گزینه 

سازی نوشیدنی با مواد ضدعفونی کننده مناسبی، از جمله ضدعفونی کننده دست و  های نشیمنگاهی، استندهای میزبان، و مناطق آمادههایی مانند محوطهمکان ❑
 اند.تجهیز شدهکنند دستمال مرطوب برای تمامی کارکنانی که بصورت مستقیم به مشتریان خدمات رسانی می

o ،توالت از صابون، دستمال  ای  اضافه  و مقدار  باشند و همواره ذخیره کافی  قرار داشته  نظافت در شرایط کاری  نمایید تجهیزات  و   اطمینان حاصل 
 ضدعفونی کننده دست برای مواقع ضروری موجود باشد.

o والت و سطل زباله نصب شوندشود ظروف غیر لمسی برای ضدعفونی کننده دست، صابون، دستمال تتوصیه می. 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
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که به دور از فضاهای پُر تردد، اقالم دریافت شوند. هر زمان که ممکن بوده است تماس فرد به فرد به منظور تحویل کاال   ای طراحی شدهمکان تحویل به گونه ❑
 محدود شده است.

 

 مالحظات ایمنی غذا

 شوند.( پیروی و رعایت میCRFCفروشی مواد غذایی کالیفرنیا )نامه خرده های ایمنی ذکر شده در آیینتمامی رویه ❑

o  ( نگهداری کنید. 41درجه فارنهایت یا بیشتر( و غذاهای سرد را سرد )  135غذاهای گرم را گرم )درجه فارنهایت یا کمتر 

o  همانگونه که توسطCRFC طور کامل بپزید.الزام شده است غذاها را به 

o  در  تعداد دفعات الزمظروف و تجهیزات را با توجه بهCRFC  .تمیز و ضدعفونی کنید 

o ها را بشویید؛ همانگونه که در  به تدابیر بهداشتی و سالمتی کارکنان پایبند باشید: زمانی که بیمار هستید کار نکنید؛ بصورت مستمر دستCRFC 
 است از دستکش استفاده کنید.  ذکر شده

o .اطمینان حاصل نمایید تمامی غذاها و مواد اولیه از منابع مورد تأیید تأمین شده باشند 

o شوند. های کاری منع میکارکنان آماده سازی غذا در شیفت کاری خود از جابجایی یا ورود به سایر ایستگاه 

توزیع   ❑ از کارکنان مجموعه غذایی مسئول  به اقالم دستگاهیکی  طور ساعتی، تمیز و ضدعفونی های سلف سرویس، مانند دستگاه نوشابه است و سطوح تماس 
 شوند.می

، مسدود شده  فضاهایی که مشتریان ممکن است در آنجا تجمع نمایند یا غذا یا تجهیزات غذایی را لمس کنند که ممکن است توسط سایر مشتریان استفاده شود ❑
شوند. این موارد  شوند یا آنکه تمیز و ضدعفونی میطور مناسب دور ریخته میشود و پس از هر بار استفاده، بهورت فردی به مشتریان ارائه میاست. این اقالم بص

 شوند:به قرار زیر هستند، ولی به این موارد محدود نمی

o بیرون بر و غیره. فضاهای سلف سرویس با جایگاه چاشنی، محل قرارگیری ظروف، دستمال سفره، نی، ظروف 

o  .فضاهای سلف سرویس مانند بار سالسا، بار یا بوفه ساالد، شامل محل ارائه نمونه غذا 

o شوند.آبنبات نعنایی بعد از غذا، تنقالت، یا خالل دندان برای مشتریان. این موارد همراه با صورتحساب یا تنها در صورت درخواست ارائه می 

های بدون پوشش، پیش از استفاده توسط مشتری دست بزنند، یکی از کارکنان بخش غذا مکلف شده است  نان به قاشق و چنگابه جای اینکه چندین نفر از کارک ❑
 ها را پیش از ارائه به مشتریان بسته بندی نماید.قاشق و چنگال 

جاز نیست. ظروف شیشه ای تمیز برای پر کردن مجدد  ها بر سر میز یا از ظروف متداول )مانند پارچ، تنگ، تنگ در دار، بطری( مپر کردن مجدد نوشیدنی ❑
 نوشیدنی مشتریان فراهم شده است.

 

 مالحظات مجموعه

شوند و حداقل روزانه یکبار یا به تعداد دفعات تعیین شده، با استفاده از مواد ضدعفونی کننده مورد تأیید سازمان طور منظم بررسی میهای بهداشتی بهسرویس ❑
 شوند.، تمیز و ضدعفونی می( EPAزیست ) حفاظت از محیط 

 در صورت لزوم، یکی از کارکنان غذایی در هر شیف به منظور نظارت و اجرای فرآیندهای تکمیلی نظافت و ضدعفونی سازی تخصیص داده شده است. ❑

 شود.مییک برنامه نظافت و ضدعفونی سازی برای سطوح پُر تماس و فضاهای دسترسی تدوین شده و از آن تبعیت  ❑

o ساعات   مناطق مشترک و اشیاء پُر تماس در محل تحویل و پرداخت مشتری )مثالً میز، دستگیره در یا دسته در، کارت خوان( حداقل روزانه یکبار حین
 شوند.( ضد عفونی میEPAکاری با استفاده از مواد ضدعفونی کننده مورد تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست ) 

مجموعه هر شب بصورت کامل    سطوحی که در مناطق پُر تردد قرار دارند یا سطوحی که در معرض افراد بدون ماسک هستند را افزایش دهید.نظافت و ضدعفونی   ❑
مر  (. هر جا که ممکن باشد، یک یادداشت جهت پایش تکمیل این ا19-شود )با استفاده از محصوالت مورد تأیید برای مقابله با کوویدپاکسازی و ضدعفونی می

 شود.ثبت و نگهداری می

شود مگر اینکه این لوازم بصورت کامل بعد از هر استفاده ضدعفونی شده باشند. جهت  های صوتی و سایر لوازم بین کارکنان به اشتراک گذاشته نمیهدست ❑
 مشخص نمودن مراحل مناسب ضدعفونی سازی این لوازم از مشاوره شرکت سازنده استفاده نمایید. 
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اند تا چشم، بینی و دهان آنها را در برابر آلودگی ناشی از پاشش های محافظ، و/یا محافظ صورت تجهیز شدهها، عینکبا لوازمی مرکب از ماسکها  ظرف شوی  ❑
نمایند. لوازم حفاظتی ها تأمین شده و از آنها خواسته شده است که آنها را بصورت مستمر تعویض  ذرات محافظت شود. پیشبندهای غیرقابل نفوذ برای ظرف شوی 

 شوند.های استفاده بصورت کامل ضدعفونی میغیر یکبار مصرف مانند محافظ صورت و عینک در بین نوبت

 نوشیدنی در فضای باز، در دسترس عموم افراد قرار دارد.  ضدعفونی کننده دست و سطل زباله در نزدیک ورودی محوطه سرو ❑
 

 مناطق مشتریان/مناطق سرویس 

روی  روباز، هنگام پیاده  سرپوشیده یااین امر شامل زمان ورود به محوطه نشیمنگاهی    نیستند، باید ماسک بزنند.به مشتریان ابالغ شده زمانی که مشغول آشامیدن   ❑
  2رد همه بزرگساالن و کودکان باالی های بهداشتی است. این موضوع در موروباز و هنگام استفاده از سرویس  سرپوشیده یانشیمنگاهی    محوطهای از  در هر نقطه

بایستی در انطباق با مقررات ایالتی، تا زمانی که شرایط برایشان  شان نباید ماسک بزنند، میکند. افرادی که به دستور ارائه دهنده خدمات پزشکیسال صدق می
ای است که زیر چانه را بطور کامل بپوشاند. نباید از  ترجیح با آویز پارچه ای در لبه پایینی استفاده کنند.  مهیاست، از یک محافظ صورت به همراه آویزی پارچه

شوند، ماسک داده  منظور تأمین امنیت کارکنان خود و سایر مراجعان، باید به مراجعانی که بدون ماسک وارد میبه  یک طرفه استفاده کرد.  هایی با سوپاپماسک
 شود.

o آشامیدن هستند.  خوردن یااند و مشغول توانند ماسک خود را بردارند که بر سر میز نشستهمشتریان فقط زمانی می 

o آشامیدن راه بروند یا بایستند.  خوردن یانشسته باشند. مشتریان اجازه ندارند هنگام  برای مصرف نوشیدنی باید مشتریان روی صندلی 

o را ترک کنند.  مستغالت مجموعهکنند، ممکن است از ارائه خدمات محروم شوند و از آنان خواسته شود ی خوددار مشتریانی که از زدن ماسک 

اینچ( روی میز قرار دهند   x 5 3ها باید عالمت یا کارتی )با سایز حداقل  های مشتری. پس از ضد عفونی هر میز در پی ترک مشتریان قبلی، مجموعهدستورالعمل ❑
 های زیر یا مشابه آن نوشته شده است:که بر روی آن دستورالعمل

 خود را باز نگه داریم، و از کارکنان و مشتریانمان حفاظت کنیم:  »به ما کمک کنید با رعایت راهکارهایی ساده، کسب و کار

o  .تا زمان سرو نوشیدنی خود، و پس از صرف آن، ماسک خود را برندارید 

o ها به میزتان نزدیک شدند، ماسک بزنید.هر زمان گارسون 

o خیزید، ماسک خود را بپوشید.هر زمان که از سر میز برمی 

o ونی کنید. دستان خود را بشویید و ضد عف 

 بابت کمک به حفظ سالمت کارکنان و دیگر مشتریان از شما ممنونیم!«

نمونه رومیزی،  استفاده  کوویدبرای  تصویری  ایمنی  نکات  از  است:    19-ای  دریافت  قابل  نشانی  این  طریق   .http://publichealthاز 

.Top.pdflacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/Table  نشسته میز  سر  بر  مشتریان  که  در هنگامی  آنان  طول حضور  در  یا  اند 
ها  های دیگری مانند عالئم، تابلوهای دیجیتال برای اطالع رسانی و یادآوری دستورالعملتوان در محوطه سرو نوشیدنی از گزینهمجموعه، افزون بر این موارد، می

 به مشتریان استفاده کرد. 

 باشد.سمت مشتری، قادر به شنیدن سفارش او  شده که پیشخدمت بدون نیاز به خم شدن ای تنظیم یقی یا تلویزیون به گونهمیزان صدای موس ❑

ها باید شامل معاینه در مورد سرفه، تنگی نفس، مشکل تنفسی و تب یا لرز باشد، شود. بررسیهای ورودی پیش از ورود مشتریان به مجموعه انجام میغربالگری  ❑
انجام این معاینات می یا خیر.  یا قرنطینه قرار دارد  انزوا  اینکه آیا فرد اکنون تحت فرمان  از طو  یا  های جایگزین باشد مانند ریق روشتواند بصورت حضوری 

 مستغالت مجموعه وارد شوند. کنند مراجعان مبتال به این عالئم نباید به نصب شده در ورودی مجموعه که مقرر می عالئمیهای معاینه آنالین یا از طریق  سامانه

o   تواند گونه تماسی نداشته، میهیچ  19-گذشته با مورد قطعی کووید روز    10غربالگری منفی )ترخیص شده(. چنانچه فرد فاقد نشانه)عالئم( است و در
 های آن روز ترخیص شود. برای ورود به فعالیت

o  :)غربالگری مثبت )ترخیص نشده 

تماس داشته است یا اکنون تحت فرمان قرنطینه قرار داشته باشد، اجازه ورود به   19-ته با مورد قطعی کوویدروز گذش  10اگر فرد در   ▪
فوراً  فعالیت باید  و  داشت  نخواهد  را  کند.  ها  قرنطینه  را  خود  و  بازگردد  منزل  در  هادستورالعملبه  قرنطینه  به  مربوط  نشانی  ی 

ph.lacounty.gov/covidquarantine  اختیار آنان قرار دهید. را در 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/TableTop.pdf
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ها را نخواهد داشت باشد یا اکنون تحت فرمان انزوا قرار داشته باشد، اجازه ورود به فعالیتاگر فردی دارای هرکدام از عالئم ذکر شده در باال   ▪
 ph.lacounty.gov/covidisolationهای مربوط به ایزوله در  دستورالعملخانه ایزوله گردد.    و باید فوراً به منزل فرستاده شود تا در

 آنان قرار دهید.را در اختیار 

کنند باید پس از انجام سفره کثیف و غیره( را جابجا می  ، دستمال )لیوان، بشقابها، و سایر کارکنانی که اقالم مورد استفاده مشتریان  چیها، نظافتپیشخدمت ❑
 های خود را بشویند و برای آنها پیشبندهایی تهیه شده که باید آن را بصورت مستمر تعویض نمایند.این امور دست

مانند تابلوهای ایستاده منو، منوهای الکترونیک، یا منوهای قابل دانلود    هاییجایگزین  شوند.در بین مشتریان منوهای غیر یکبار مصرف تمیز شده و ضدعفونی می ❑
 بر روی موبایل باید در نظر گرفته شوند.

شود. محل نشستن مشتریان، میزها و سایر اقالم روی میز باید یک بار مصرف باشند یا در بعد از هر نوبت استفاده فضای نشستن مشتریان نظافت و ضدعفونی می ❑
شود یا دارای سطحی بدون منفذ است اده مشتریان نظافت/ضدعفونی شوند. هر میز یا رومیزی دارد که پس از هر مرتبه استفاده مشتریان تعویض میبین استف

 گردد.که بین هر مرتبه استفاده مشتریان ضدعفونی می

 بود.  کنند و تنها در صورت درخواست ایشان در دسترس خواهندمشتریان ظروف بیرون را پُر می ❑

توانند کارت اعتباری/نقدی خود را شخصاً در دستگاه بکشند، شوند. اگر در مجموعه عرف باشد، مشتریان میهای غیر نقدی ترغیب میمشتریان به انجام تراکنش ❑
 شوند.ها بین استفاده مسافران کامالً ضدعفونی میو کارت خوان

های  شوند. کارمندان حین برداشتن پارچهباید پس از استفاده هر مشتری برداشته  سفره    و دستمال   رومیزی ناهارخوری مانند  های کثیف روی میزهای  پارچه ❑
 باید دستکش بپوشند.کثیف 

 سایر اقدامات را شرح دهید )مثالً در نظر گرفتن ساعات مراجعه افراد سالمند، تشویق مراجعه در ساعت فروش غیر اوج(: -اختیاری  ❑

_____________________________________________________________________________________ 
 

D. اقدامات ابالغ شده به عموم افراد 

های عمومی مجموعه نصخب شخده  صخادره شخهرسختان لس آنجلس، در تمامی ورودی   19-یک نسخخه کپی از این پروتکل یا گواهی چاپ شخده مطابقت ایمنی کووید ❑
کخخوویخخد  اسخخخخخت. ایخخمخخنخخی  مخخطخخابخخقخخت  آمخخوز  خخخود  دوره  گخخذرانخخدن  یخخا  بخخیشخخخخختخخر  اطخخالعخخات  کسخخخخخب  نشخخخخخانخخی 19-بخخرای  بخخه   ،

http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm  ها را در مجموعه داشخخته ها باید یک نسخخخه کپی از پروتکلمراجعه نمایید. مجموعه
 دارند تا در صورت درخواست، آن را جهت بررسی، در اختیار افراد قرار دهند.

کند که شش فوت فاصله گذاری فیزیکی را حفظ نمایند، در زمان ورود به رستوران ها نصب شده است که به مشتریان یادآوری میعالئمی در تمامی ورودی  ❑
ضدعفونی کننده دست استفاده کنند، زمانی که مشغول خوردن یا آشامیدن نیستند ماسک بزنند، و اگر بیمار هستند یا عالئمی   دستان خود را بشویند یا از ماده

اداره   19-سایت راهنمای کوویدوببرای مشاهده منابع تکمیلی و نمونه عالئم قابل استفاده کسب و کارها به دارند در خانه بمانند.   19-منطبق با بیماری کووید
 مراجعه نمایید. بهداشت عمومی این شهرستان

های مربوط  ها، سیاستماسکهای اجتماعی و غیره( اطالعات مشخصی در خصوص ساعات کاری مجموعه، لزوم استفاده از  نشریات آنالین مرکز)وب سایت، رسانه ❑
 دهد.به پیش سفارش، رزرو، پیش پرداخت، تحویل بیرون بر و/یا تحویل با پیک و سایر موارد مربوطه ارائه می

 

E. اقداماتی برای تضمین دسترسی عادالنه به خدمات ضروری 

 اند.خدماتی که برای مشتریان/ارباب رجوعان ضروری است در اولویت قرار گرفته ❑

 اند.یا خدماتی که از راه دور قابل ارائه هستند به بستر آنالین منتقل شده هاتراکنش ❑

گیرند،  های عمومی شدیداً در معرض خطر ابتال قرار میهای حرکتی دارند و/یا در فضا جهت تضمین دسترسی به کاال و خدمات برای مشتریانی که محدودیت ❑
 اقداماتی صورت گرفته است.

 
 

 ای ذکر شود اقدامات اضافی که در باال ذکر نشده است باید در صفحات جداگانههر گونه 
 که کسب و کار مربوطه موظف است آن را به این سند پیوست کند.
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 توانید برای طرح هرگونه سؤال یا شما می 

 بیان دیدگاه خود درباره این پروتکل با شخص زیر تماس بگیرید:
 

  تجاری: تماس نام

  تلفن: شماره 

  تاریخ آخرین بازبینی:
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 ها نمودارهای نحوه چیدمان صندلی

ها با هدف کاهش فضای بین میزها و افزایش ظرفیت استفاده از حائل در فضای باز و سرپوشیده هستند.  ( نمودار مرجع الگوگیری برای چیدمان صندلی6این شش ) 

 کند.فوت بین مشتریان خانوارهای مختلف را تضمین می 6فوت، فاصله گذاری فیزیکی دست کم  8به لبه جداسازی میزها با فاصله لبه  ها مجاز نیست.صندلی

 

  

 

 

   

 

 1نمودار  2نمودار 

 3نمودار 
 4نمودار 

 6نمودار 

 5نمودار 

 فوت  6

 فوت  6

 فوت  6

 فوت  6

 فوت  6

 فوت  6

 + فوت 6

 كنار هم 
 هافوت فاصله بین صندلی  6

 محاسبه فاصله صندلی بصورت لبه به لبه 

 های عمودیصندلی
فوت فاصله بین صندلی مشتری که در زاویه مجاور صندلی میز   6

 نشیند کناری می 
 محاسبه فاصله صندلی بصورت لبه به لبه 

 كنار هم 
 هایی که پشت به پشت هم قرار دارند فوت فاصله بین صندلی  6

 های عمودیصندلی
 ها از هم ترین نقطه صندلی فوت فاصله میان نزدیک  6

 کند در مورد هر شکل میزی صدق می 

 سبک اشتراکی، بدون حائل میز به 
 فوت تا نزدیکترین عضو گروه دیگر  6

 محاسبه فاصله صندلی بصورت لبه به لبه 

 لژها
  6با وجود فاصله دست کم 
توان  فوت میان مشتریان، می 

 روی لژهای ثابت نشست بر 

6 
ت

فو
 

 فوت  6
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