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 های اقامتی اشتراکی پروتکل بازگشایی استخرهای شنا در مجموعه
 

 

 های اخیر:بروز رسانی 

ها های بهداشتی، دوش و رختکنهای بخار، سرویس های گرم )جکوزی(، سوناها، اتاقسازی امکان بازگشایی استخرهای سرپوشیده، وانجهت فراهم  : /2021/215

خودمانی در محوطه    ، الزامات نظافتی بروز رسانی شدند. برگزاری هرگونه دورهمیCDCمنظور انطباق با راهنمای نظافتی  بروز رسانی شد. به   50با ظرفیت %
 های خودمانی باشد.استخر مسکونی باید پیرو راهنمای این شهرستان درباره دورهمی

 
کماکان عامل ایجاد   19-رسد، کوویدنظر میهمچنان کم و ثابت است اما به   19-باختگان کووید، موارد بستری در بیمارستان و تعداد جان 19-شمار مبتالیان کووید

های خود را ها و فعالیت، عملیات19-معه ما باشد و کلیه افراد ملزم هستند اقدامات پیشگیرانه اتخاذ کرده و برای کاهش خطر شیوع کوویدخطری شگرف برای جا
 اصالح نمایند. 

محور محلی  -های فعالیتتمنظور لغو برخی محدودیتر این ایالت، پروتکل پیش رو به به دلیل ورود شهرستان لس آنجلس به »سطح زرد« طرح کلی اقتصادی ایمن

های تجاری در فعالیت  19-بروز رسانی شد. گردانندگان مجموعه مسکونی باید با احتیاط پیش روند و به الزامات این پروتکل پایبند باشند تا از شیوع احتمالی کووید
 کند. سکونی و انجمن صاحبان مسکن صدق میهای مها، مجتمعهای واقع در آپارتمانرو برای استفاده از استخرپروتکل پیش خود بکاهند.

برای استفاده محدود و معمول  باشند    استخرهای مسکونی فضای مجازند  ) باز  بتوانند فاصله فیزیکی شش  اینگونه کاربران استخر  از کسانی که عضو  6تا  را  ( فوت 
ظرفیت   50نامه حریق ذیربط، برای استفاده معمول با %سنامه ساختمان یا آیینتوانند با توجه به اسااستخرهای مسکونی سرپوشیده می  .خانوارشان نیستند، حفظ کنند

 باز باشند.

های توانند فقط برای استفاده گروههای گرم سرپوشیده و روباز میتوانند باز باشند. وانهای بخار باید میهای گرم سرپوشیده و روباز، سوناهای سرپوشیده و اتاقوان
توان استثنا قائل شد و آن زمانیست که همه افراد که برقراری فاصله شش فوت میان اعضای غیر خانوار امکان پذیر است، باز کنند. در یک مورد میخانوار یا در مواردی  

شدیداً در معرض کنند  ه زندگی میکامالً واکسینه باشند و هیچ یک از افرادی که در خانوار واکسینه نشد  19-یا همه افراد به جز اعضای یک خانوار کامالً در برابر کووید
ها مجازند برای های بهداشتی و رختکنشود. سرویس  محدود  50. ظرفیت سونا و اتاق بخار باید به %قرار نداشته باشند  19-خطر ابتال به بیماری حاد ناشی از کووید

 % ظرفیت باز باشند.50استفاده با 

دورهمی هرگونه  دورهمی  برگزاری  خصوص  در  ایالت  این  راهنمای  تابع  باید  مسکونی  استخر  در  باشد: خودمانی  خودمانی  های 
.http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/people/InformalSocialGatherings.pdf 

 
% 50های فضای سرپوشیده به  نفر، و دورهمی  100های خودمانی در فضای باز  کننده بدین شرح است: دورهمیدر سطح زرد، تعداد محدودیت تعداد افراد شرکت

فراد حاضر یا همه به جز نفر، هر کدام عدد کمتری باشد. ماسک زدن و فاصله گذاری باید رعایت شود مگر اینکه محرز باشد تمام ا   50ظرفیت فضای سرپوشیده یا  

قرار    19-شدیداً در معرض خطر ابتال به بیماری حاد ناشی از کوویدکنند  اعضای یک خانوار کامالً واکسینه هستند، و هیچ یک از افرادی که در آن خانوار زندگی می
 ندارند. 

اجرا نمایند و آماده توضیح این نکته باشند که به چه دلیل   های تحت پوشش این پروتکل باید همه اقدامات کاربردی ذیربط ذکر شده در زیر راکلیه گردانندگان استخر
 شود، قابل اجرا نبوده است.هر اقدامی که اجرا نمی

کنند« و شامل طریقه زندگی گروهی سازمانی هایی که در ادامه آمده، اصطالح »خانوار« به معنای »افرادیست که در یک واحد مسکونی با یکدیگر زندگی میدر پروتکل
انجمن  مانند خوابگاه  انجمنخوابگاه،  خوابگاه  برادری،  مانند های  تجاری  مسکونی  تشکیالت  یا  مسکونی،  مراقبتی  مراکز  یا  راهبان،  خانقاه  صومعه،  خواهری،  های 

ورزان و کارآموزان، پژوهشگران و تمام افراد  های »کارکنان« و »کارمندان« شامل کارمندان، داوطلبان، کارواژه 1شود. ها نمیها یا متل، هتلروزی   شبانه  های مهمانخانه

 
 .(2019-2019 ,1 § 0004تعریف خانواده. )فرمان   -  .22.14.060F§.  22نامه 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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 کنند. دیگریست که در محل مذکور کار می

 

ای استنتاج شود که عموم افراد و سایر کسانی که جزو کارکنان یا کارمندان کنندگان«، »مراجعان«، »تماشاچیان« یا »مشتریان« باید به گونه واژه »شناگران«، »شرکت
 کنند. کسب و کار یا محل مربوطه سپری مینیستند و زمان خود را در 

هاى مجاز هاى »مجموعه/تسهیالت«، »محل« و »مرکز«هر دو به ساختمان، محوطه و همچنین هر ساختمان یا مستغالت مجاوری اشاره دارند که در آن فعالیتواژه
 پذیرد.صورت می

 شوند که: »کامالً واکسینه شده« تلقی می 19-هایی که در ادامه آمده، افرادی زمانی در برابر کوویددر پروتکل 

 ( گذشته باشد، یاModernaیا  Pfizer ،BioNTechدوزی )مانند -2 19-( هفته یا بیشتر از دریافت دوز دوم از سری واکسن کووید2دو )  ≤ •

 ( گذشته باشد. Johnson and Johnson (J&J/Janssen)دوزی )مانند  -تک 19-( هفته یا بیشتر از دریافت واکسن کووید2دو )  ≤ •

 به  های این سند حتماًرسانی لطفاً در نظر داشته باشید: این سند ممکن است همزمان با دریافت اطالعات و منابع تکمیلی به روز شود، بنابراین برای اطالع از به روز 
 را بررسی نمایید.  /http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirusطور منظم وب سایت شهرستان لس آنجلس به نشانی 

 گیرد: این چک لیست موارد زیر را در بر می

 سالمت کارکنان  های محل کار جهت حفاظت ازها و رویهسیاست (1)

 اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری فیزیکی (2)

 اقداماتی برای تضمین کنترل سرایت (3)

 ارتباط با کارکنان و عموم افراد  (4)

 اقداماتی برای تضمین دسترسی عادالنه به خدمات ضروری (5)
 

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

های مسکونی تحت پوشش این پروتکل باید همه اقدامات ذیربط ذکر شده در زیر را اجرا نمایند و آماده توضیح کلیه گردانندگان استخر 
 شود برای این کسب و کار قابل اجرا نبوده است.این نکته باشند که به چه دلیل هر اقدامی که اجرا نمی

 

  نام کسب و کار:

  مجموعه:آدرس 

  تاریخ ابالغ: 

 
A. کند، انتخاب نمایید( هایی که درباره این مجموعه صدق میهای محل کار برای حفاظت از سالمت کارکنان )همه گزینهنامهها و شیوهسیاست 
 پرش کنید.  Bبه بخش در صورت عدم وجود هرگونه کارمندان در محل برای این مجموعه/مستغالت، اینجا را تیک بزنید.  ❑

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

شود که بتوان آن را تا حد  های حاد پزشکی هستند( وظایفی محول میسال سن دارند، افرادی که دچار بیماری   65به کارمندان آسیب پذیر )افرادی که باالی   ❑
میان بگذارند تا بتوانند تصمیماتی و این افراد باید هر گونه نگرانی خود را با ارائه دهنده خدمات درمانی یا خدمات بهداشت مشاغل در  امکان از خانه انجام داد،  

 مناسب در خصوص بازگشت به محل کار اتخاذ نمایند.

اند که در صورت بیماری یا مواجهه با  به همه کارکنان )از جمله کارکنان مجموعه و کارکنان عملیاتی، که مجموعاً به »کارمندان« منتسب هستند( مطلع شده ❑
 ل کار نیایند.مبتال بوده، به مح 19-شخصی که به کووید

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 کووید طرحمراجعه کنید به اطالعات تکمیلی  کند.  تر میرا برایشان آسان 
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 .2021مصوب   19-قانون تکمیلی مرخصی استعالجی باحقوق کووید مرخصی استعالجی کارکنان تحت

شود. پیش از ورود کارکنان و سایر مراجعان به محل کار انجام می  هاغربالگری اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس،    ورودی   راهنمای غربالگری مطابق   ❑
د اکنون تحت ها باید شامل معاینه در مورد سرفه، تنگی نفس، مشکل تنفسی، تب یا لرز، از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویایی باشد و اینکه آیا فر بررسی

های معاینه آنالین یا از های جایگزین باشد مانند سامانهتواند حین ورود کارکنان یا از طریق روشانجام این معاینات میار دارد یا خیر.  فرمان انزوا یا قرنطینه قر
در صورت امکان، معاینه دمای  کنند کارکنان مبتال به این عالئم نباید به مستغالت مجموعه وارد شوند.  ورودی مجموعه که مقرر می  نصب شده در  عالئمطریق  

 بدن نیز باید در محل کار انجام شود.

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

o  :)غربالگری مثبت )ترخیص نشده 

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

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

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  به  دستورالعملمیدانی  مربوط  در  های  ایزوله 

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

ما برنامه یا پروتکلی دارند، کارفر  19-پس از اطالع از اینکه نتیجه آزمایش یک یا چند نفر از کارمندان مثبت شده، یا آنان عالئمی مشابه )موارد ابتال به( کووید ❑
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 کارمندانی که در محل کار

طینه شده در نظر داشته باشد که به آن دسترسی داشته باشند یا مورد ابتال قرار گرفته بودند، الزام آور شود. طرح کارفرما باید پروتکلی برای تمام کارمندان قرن
اند یا خیر، که این امر ممکن است نیازمند تدابیر کنترلی  قرار گیرند تا مشخص شود آیا در محل کار افراد بیشتری در معرض قرار گرفته  19-آزمایش کووید
 باشد.  19-تکمیلی کووید

که   ❑ صورتی  ا  3در  بیشتری  تعداد  مدت  یا  ظرف  کار  محل  داخل  در  ابتال  موارد  شماره   14ز  طریق  از  را  گیری  همه  این  باید  کارفرما  شوند،  شناسایی   روز 

یا  888)   397-3993 از طریق وبسایت  213)   7821-240(  یا بصورت آنالین   )www.redcap.link/covidreport    اداره بهداشت عمومی لس به 

ای را آغاز خواهد کرد که شامل ارائه رهنمودها و آنجلس گزارش دهد. در صورت شناسایی یک گروه افراد مبتال در محل کار، اداره بهداشت عمومی پاسخ خوشه
مک به هدایت پاسخ مجموعه، یک مدیر هماهنگی بالینی  باشد. در راستای کهای در زمینه کنترل سرایت، پشتیبانی فنی و تدابیر کنترلی مختص محل میتوصیه

یابد. اداره بهداشت عمومی نیازمند همکاری فوری مجموعه است تا مشخص شود آیا خوشه موارد  ای اختصاص میاداره بهداشت عمومی به این تحقیقات خوشه
 شود یا خیر.قلمداد می 19-گیری کوویدابتال، به منزله همه

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

ر ارائه دهنده خدمات  همواره در طول روز کاری، زمانی که در تماس با سایرین هستند یا احتمال تماس با سایرین وجود دارد، ماسک بزنند. کارمندانی که به دستو
ای در لبه پایینی استفاده نمایند، و اینگونه تا زمانی که شرایط آنان اجازه ه همراه آویزی پارچهبایستی از یک محافظ صورت بشان نباید ماسک بزنند، میپزشکی

 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

های  اند )مثالً ضمن انجام غربالگری باً با مشتریان در تماس نزدیک هستند یا در فضای محصور و سرپوشیده در حضور مشتریانی هستند ماسک نزدهکارکنانی که مرت ❑
به کارکنانی که در شود  ورودی یا سرو غذا( می باشند باید محافظ صورت در اختیارشان قرار گیرد تا عالوه بر ماسک صورت آن را نیز بپوشند. اکیداً توصیه می

هایی داده شود که در برابر انتقال خفیف بیماری از طریق ذرات هوا حفاظت  اند در تماس نزدیک هستند، ماسکفضای سرپوشیده با مشتریانی که ماسک نزده
برازش شده )گزینه اَرجَح(،    N95های  به ماسک  توان از میان آنهادر محیط سرپوشیده می  19-آورند، که با توجه به خطر فزاینده شیوع کوویدمؤثرتری فراهم می

KN95  اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس به نشانی  19-برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت ماسک کوویدهای دوالیه )دبل( اشاره نمود.  یا ماسک 
https://ph.lacounty.gov/masks  راجعه نمایید.م 

 
- ( هفته یا بیشتر از دریافت واکسن کووید 2، یا پس از گذشت دو )(Modernaیا    BioNTech-Pfizerنوبتی )مانند واکسن  -2  19-( هفته یا بیشتر از دریافت دوز دوم در سری واکسن کووید2افراد پس از گذشت دو )   2

 شوند. واکسینه می  19-( کامالً در برابر کوویدJohnson and Johnson J&J/Janssenدوزی )مانند  -تک  91
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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://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
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/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
https://ph.lacounty.gov/masks
https://ph.lacounty.gov/masks
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اند اختیاری  به کارفرمایشان ارائه کرده  19-صورت برای کارکنانی که مدارکی قابل قبول برای اثبات واکسیناسیون کامل خود در برابر کووید  پوشیدن محافظ ❑

اند و تصمیم را ارائه کرده  19-واکسیناسیون کامل خود در برابر کوویداند و مدارک  است؛ اما زدن ماسک همچنان الزامی است. کارکنانی که کامالً واکسینه شده

سیون صورت نپوشند؛ در این صورت کارفرما باید سابقه کتبی را ثبت و نگهداری کند که در آن مستندات مربوط به ارائه مدارک قابل قبول واکسینا دارند محافظ 

 کارفرما کپی مدارک ارائه شده مربوط به واکسیناسیون کامل را نگهداری کند. از سوی هر یک از کارکنان درج شده است. نیازی نیست 

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

 شوند.واکسینه می 19-( کامالً در برابر کوویدon [J&J]/JanssenJohnson and Johnsدوزی ) -هفته یا بیشتر از دریافت واکسن تک 2

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

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

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

 واکسینه شده است(.  19-رد است که وی کامالً در برابر کوویدخصوص واکسیناسیون کامل )که شامل نام فرد واکسینه شده و تأیید این مو

 بشویند. )در صورت اطالق( خود را تعویض نمایند یا  ماسکشود که روزانه به کارمندان ابالغ می ❑

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

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

ای باز و به دور از دیگران انجام شود. در صورتی که خوردن یا آشامیدن در کنند. هنگام خوردن یا آشامیدن، در صورت امکان ترجیح آن است که این کار در فض

یا ایستگاه کاری به صرف    سازد، خوردن یا آشامیدن در اتاقک پارتیشنیها و کارکنان را میسر میاتاقک پارتیشنی یا ایستگاه کاری، برقراری فاصله بیشتر از حائل

 د.شواستراحت ترجیح داده می غذا در اتاق

o یابد. این مهم در هر اتاق یا محوطه مورد استفاده کارکنان جهت صرف غذا و/یا استراحت، ظرفیت کاهش و فاصله بین کارکنان به حداکثر افزایش می

 بدین طریق به انجام رسیده است: 

o استراحت آنان سازگار باشد؛ و ها یا محوطهای که با ایجاد فاصله حداقل شش فوت بین افراد در اتاقگونهابالغ حداکثر ظرفیت، به 

o ها یا محوطه غذاخوری و استراحت؛ ونوبتی کردن زمان استراحت یا صرف غذا جهت کاهش فضای اشغال شده در اتاق 

o   ها  ها، برداشتن یا برچسب زدن صندلیفوت از یکدیگر و اطمینان از وجود فاصله شش فوتی بین صندلی  دست کم هشتقرار دادن میزها به فاصله

ها به نحوی که تماس چهره به چهره را به حداقل رسد. استفاده از رای کاهش ظرفیت، نشانه گذاری در کف برای تضمین فاصله، و چیدمان صندلیب

 د.شود اما این امر نباید جایگزینی برای کاهش ظرفیت و حفظ فاصله گذاری فیزیکی تلقی شوها برای جلوگیری از انتشار بیماری توصیه میپارتیشن

 بزنند. ماسکشوند نیازی نیست هنگامی که کارکنان وارد آب می ❑

 اند.ها بصورت نوبتی یا چرخشی چیده شدهمنظور محدودسازی حضور همزمان کارکنان در بخش گیاهان و جانوران آبزی، شیفتبه ❑

 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 ❑

______________________________________________________________________________________ 

 های خود را بشویید.شود تا دستهای مکرر داده میبه کارکنان اجازه استراحت ❑

 کپی از این پروتکل در اختیار هر یک از کارکنان قرار گرفته است. یک نسخه ❑

این چک لیست غیر از آن چه مربوط به شرایط اشغال است، در مورد کارکنان تحویل و هر شرکت دیگری که ممکن است در    های تشریح شده درکلیه سیاست ❑

 شود.محوطه مجموعه به عنوان اشخاص ثالث حضور داشته باشند، اعمال می

 سایر اقدامات را شرح دهید: –اختیاری  ❑

______________________________________________________________________________ 
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B.  اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری اجتماعی 

فوت را از    6توانند برای استفاده روزمره باز باشند. استفاده از امکانات استخر باید محدود شود تا تمامی کاربران قادر باشند فاصله فیزیکی  استخرهای روباز می ❑
 کنند. کسانی که عضو خانوارشان نیستند حفظ 

o  :حداکثر ظرفیت کاربری مجاز استخر_________ 

های بهداشتی،  های سرپوشیده، سرویسهایی از استخر که در فضای سرپوشیده دسترسی به آن فراهم است، شامل استخرهای فضای داخلی. ظرفیت بخشعملیات ❑
بیشینه ظرفیت فضای داخلی مجموعه محدود شده    50نامه حریق ذیربط، به %آیینها، با توجه به اساسنامه ساختمان یا  های بخار و رختکنها، سوناها، اتاقدوش
 .باشد های بدنسازی ها و مجموعهبرای باشگاهپروتکل شهرستان ای باید نیز تابع های سرپوشیدهفعالیت این مجموعهاست. 

o  :حداکثر تعداد مراجعان حاضر در مجموعه با اتخاذ اقدامات زیر محدود شده است__________________________ 

های خانوار یا افرادی از خانوارهای مختلف در مواردی که برقراری فاصله شش فوت امکان  توان برای استفاده گروههای روباز را میهای گرم/اسپاها/جکوزی وان ❑
کامالً    19-نوار کامالً در برابر کوویدتوان استثنا قائل شد و آن زمانیست که همه افراد یا همه افراد به جز اعضای یک خاپذیر است، دایر باشند. در یک مورد می

قرار نداشته    19-شدیداً در معرض خطر ابتال به بیماری حاد ناشی از کوویدکنند  واکسینه باشند و هیچ یک از افرادی که در خانوار واکسینه نشده زندگی می
 .باشند

 رسانی نمایید.به کلیه خانوارهای مقیم درباره محدودیت ظرفیت کاربری استخر اطالع ❑

تواند شامل رزرو تمام خط برای شنای فردی طول استخر و رزرو  فرآیند رزرو برای استفاده از استخر را در نظر داشته باشید. برای مثال، این امر میسازی  پیاده ❑
 های تکی باشد.نیمه خط برای استفاده خانوار 

واکسینه باشند. ممکن است  19-ظ کنند، مگر اینکه کامالً در برابر کوویدکنند، حففوت را از افرادی که با آنان زندگی نمی 6شناگران طولی باید فاصله فیزیکی   ❑
 کنند، محدود نمایید.الزم باشد تعداد شناگرانی که در هر زمان مشخص، از یک خط برای شنای طولی استفاده می

، یا فاصله گذاری اجتماعی سایر افراد را تحت  ماسکها، استفاده از  رود که وی همچنین شستشوی دستاگر نجات غریق در حال انجام وظیفه باشد، انتظار نمی ❑
 نظر بگیرد.

بران استخر، بر حسب موارد ذکر شده در شود یک فرد یا گروهی از ساکنان معین مسئولیت نظارت و اطمینان از بابت عدم تجاوز از حداکثر تعداد کارتوصیه می ❑
 های موقتی را کنترل کند.باال را بر عهده بگیرند. این فرد تعیین شده همچنین باید پیروی از کلیه دستورالعمل

در  کنند، فاصله بگیرند(.  نمی  فوت از کسانی که با آنها زندگی 6توانند حداقل  تدابیری برای تضمین فاصله گذاری اجتماعی به اجرا گذاشته شده است. )افراد می ❑
کامالً واکسینه باشند و هیچ یک   19-توان استثنا قائل شد و آن زمانیست که همه افراد یا همه افراد به جز اعضای یک خانوار کامالً در برابر کووید یک مورد می

 .قرار نداشته باشند 19-شدیداً در معرض خطر ابتال به بیماری حاد ناشی از کوویدکنند از افرادی که در خانوار واکسینه نشده زندگی می

o  توانند از الزامات فاصله گذاری و نشستن می  های ایستادنچیدمان محوطه استخر و سایر مناطق پیرامون استخر را به منظور اطمینان از اینکه محل
تواند  شود، تغییر دهید. این امر میفوت فضای خالی پیرامون استخر در نظر گرفته می  4فیزیکی پشتیبانی کنند، ضمن اینکه مطابق با قانون ایالتی،  

 هایی برای منع استفاده شود.ها یا مسدود کردن محوطهشامل برداشتن صندلی

o های بصری )مانند، ها و نشانههای محوطه استخر( و تابلو ها و میزها یا راهنماهای فیزیکی )مانند، خطوط عبور در آب یا صندلین نشانهفراهم نمود
 فوت از  6نوارهایی در محوطه، کف، و یا حاشیه استخر( برای اطمینان از این که ساکنان و شناگران، چه داخل و چه خارج از آب، به فاصله حداقل  

 گیرند.یکدیگر قرار می

 کنید.  منعصاحبان مسکن نیستند، از استفاده از تسهیالت استخر  یا انجمن  میهمانانی که ساکن آپارتمان، مجتمع ❑

 باشد. های خودمانیراهنمای این شهرستان برای دورهمیباید پیرو استخر  در برگزاری میهمانانی یا دورهمی ❑
 

C.  اقداماتی برای کنترل سرایت 

های کنترل انتقال خفیف بیماری از طریق ترین راه کند؛ تهویه تا حداکثر حد ممکن، افزایش یافته است. تهویه مؤثر یکی از مهمسیستم تهویه به خوبی کار می  ❑
، و انجام سایر اصالحات برای افزایش  وری ممکن های هوای ساختمان به باالترین بهرههای هوای قابل حمل پر بازده، ارتقاء فیلترذرات هوا است. نصب تصفیه کننده

راهنمای موقت تهویه، فیلتراسیون و کیفیت هوای  برای کسب اطالعات دقیق به  کمیت هوای بیرون و تهویه در ادارات و فضاهای دیگر را در نظر داشته باشید.  
 صادره اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا مراجعه نمایید.  های داخلیمحیط
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html/
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/people/InformalSocialGatherings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/people/InformalSocialGatherings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/people/InformalSocialGatherings.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
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
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o ه جایگزین آن. از جمله های کیفیت هوای فضای سرپوشیده مکمل اقدامات الزام آور حفاظتی هستند نلطفاً در نظر داشته باشید: تهویه و سایر بهبود

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

رهای مختلف را دور  هایی که اعضای خانواها، و محدود کردن فعالیتمناسب است(، حفظ فاصله حداقل شش فوت میان افراد، شستشوی مکرر دست

 کند.هم جمع می

o های های دیگر، ورود و گردش هوای خارجی را تا حد امکان افزایش دهید. نصب دستگاهها، یا روشها، استفاده از پنکهها و درب با باز کردن پنجره

وری، و انجام سایر اصالحات به منظور افزایش کیفیت هوای خارج  بهرهوری باال، ارتقاء فیلترهای هوای ساختمان به فیلترهایی با حداکثر  تصفیه با بهره

 های کاری را در نظر داشته باشید.از ساختمان و تهویه هوا در تمام محیط

o ها را باز نکنید.ها و درببا این حال، چنانچه انجام این کار برای کارکنان، ساکنان یا شناگران خطر ایمنی به همراه دارد، پنجره 

بزنند. این امر در   ماسکجز زمانی که در آب هستند(  شود همواره هنگام حضور در داخل مجموعه یا محوطه آن )بهمراجعان تازه وارد مجموعه یادآوری میبه   ❑

بایستی در انطباق با  می  بزنند،  ماسکشان نباید  کند. افرادی که به دستور ارائه دهنده خدمات پزشکیسال به باال صدق می  2مورد کلیه بزرگساالن و کودکان  

ای است ای در لبه پایینی استفاده کنند. ترجیح با آویز پارچهمقررات ایالتی، تا زمانی که شرایط برایشان مهیاست، از یک محافظ صورت به همراه آویزی پارچه

 یک طرفه استفاده کرد.  هایی با سوپاپکه زیر چانه را بطور کامل بپوشاند. نباید از ماسک 

ها باید شامل معاینه در مورد سرفه،  بررسی  شود.پیش از ورود مراجعان به مجموعه انجام می  غربالگری ورودی ،  ورودی این شهرستان  راهنمای غربالگری   پیرو ❑

 باشد و اینکه آیا فرد اکنون تحت فرمان انزوا یا قرنطینه قرار دارد یا خیر.   از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویاییکل تنفسی، تب یا لرز،  تنگی نفس، مش

نصب شده در ورودی مجموعه،    عالئمهای معاینه آنالین یا از طریق  های جایگزین باشد مانند سامانهتواند بصورت حضوری یا از طریق روشانجام این معاینات می

 کنند مراجعان مبتال به این عالئم نباید به مستغالت مجموعه وارد شوند. که مقرر می

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

 های آن روز ترخیص شود. برای ورود به فعالیت

o  :)غربالگری مثبت )ترخیص نشده 

ر داشته باشد، اجازه ورود به تماس داشته است یا اکنون تحت فرمان قرنطینه قرا  19-کوویدروز گذشته با مورد قطعی    10اگر فرد در   •

فوراً  فعالیت باید  و  نخواهد داشت  را  در خانه  ها  تا  فرستاده شود  در  هاقرنطینه گردد. دستورالعملبه منزل  قرنطینه  به  مربوط  نشانی ی 

ph.lacounty.gov/covidquarantine  ر آنان قرار دهید. اختیارا در 

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  دستورالعملو باید فوراً به منزل فرستاده شود تا در خانه ایزوله گردد.  

 آنان قرار دهید.را در اختیار 

زات ایمنی مورد  بررسی ایمنی استخر را انجام داده تا مطمئن شوید میزان مواد شیمیایی استخر برای ضدعفونی کردن آن کافی بوده و این استخر از نظر تجهی ❑

 ر گرفته است.ارزیابی قرا

o  اقدامات و نگهداری مناسب باید ویروس را در آب غیرفعال کند 

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 ❑

 شود ولی تنها محدود به اینها نیست. های تزئینی، جکوزی و سایر موارد میهای آبخوری، فوارهکار شامل شیرمجموعه، جایگزین آب تازه و سالم شود. این 

ضدعفونی کننده مورد برای سطوح پُر تماس، و در صورت اطالق، برای هر بار استفاده از اشیاء اشتراکی، یک طرح نظافتی و ضد عفونی کننده را اجرا نمایید. از   ❑

رو تمیز و ضدعفونی  ، طبق برنامه پیش به دفعات قید شده، و حداقل روزانه یکبارهای زیر  ( استفاده کنید. مکانEPAحفاظت از محیط زیست ) تأیید سازمان  

 شوند:می

o ها ها و سرسرهنرده_____________________________________________________________________________ 

o ها های راحتی، سطح روی میزصندلی__________________________________________________________________ 

o  ها ض پوشک و حمامهای تعویهای شستشوی دست، ایستگاههای بهداشتی، ایستگاهدستگیره درها و سطوح سرویس___________________ 

o  تسهیالت اشتراکی مورد استفاده_____________________________________________________________________ 
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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/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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o های بهداشتیسرویس  ___________________________________________________________________________ 

o  سایر موارد__________________________________________________________________________________ 

الکل، دستمال توالت،    60از وجود تجهیزات کافی برای نظافت مناسب اطمینان حاصل کنید. تجهیزات شامل صابون، ضدعفونی کننده دست حاوی حداقل % ❑

 اند.قرار گرفته دستمال و سطل زباله هستند که در دسترس ساکنان

، تمیز و ضد عفونی  حداقل روزانه یکبارهای راحتی(، مطمئن شوید که مبلمان یا سایر وسایل اشتراکی مورد استفاده  در صورت برنداشتن مبلمان )مانند صندلی ❑

شود ساکنان لوازم و وسایل اشتراکی  اشند. توصیه میتوانند برای ضد عفونی مبلمان و وسایل اشتراکی مورد استفاده تجهیزاتی همراه داشته بشوند. ساکنان میمی

 مورد استفاده شخصی خود را همراه بیاورند.

 ها را با کسانی که در خانوار آنان نیستند به اشتراک بگذارند.های خود را به استخر بیاورند و نباید حولهافراد باید حوله  ❑

گونه غذا با دیگران به اشتراک گذاشت و به منظور کاهش خطر انتقال بیماری، اعضای خانوار نباید هیچتوان در محوطه استخر  هیچ ماده غذایی و نوشیدنی را نمی ❑

 یا نوشیدنی را با اعضای غیر خانوار به اشتراک بگذارند.

 شوند و ممکن است از آن استفاده نشود. ها خاموش مییا آبسردکن شیرهای آبخوری  ❑

 

D.  افراداقدامات ابالغ شده به عموم 

های عمومی در تمامی ورودی   صادره شهرستان لس آنجلس،  19-یا در صورت اطالق، گواهی چاپ شده مطابقت ایمنی کوویدیک نسخه کپی از این پروتکل   ❑

است.   شده  نصب  استخر  کوویدمجموعه  ایمنی  مطابقت  آموز  خود  دوره  گذراندن  یا  بیشتر  اطالعات  کسب  نشانی 19- برای  به   ،

http://publichealth.lacounty.gov/ eh/covid19cert.htm  .ها را در مجموعه داشته ها باید یک نسخه کپی از پروتکل مجموعه  مراجعه نمایید

 دارند تا در صورت درخواست، آن را جهت بررسی، در اختیار افراد قرار دهند.

دارند، در    19-های عمومی استخر نصب شده است تا به کاربران استخر اطالع دهد که چنانچه بیمار هستند یا عالئمی مشابه کوویدعالئمی در هر یک از ورودی  ❑

 خانه بمانند. 

 شود تا حد امکان فاصله گذاری اجتماعی شش فوت را از اعضای غیر خانوار حفظ کنند.شده است که به کاربران استخر یادآور میعالئمی نصب  ❑

کند. از ساکنان درخواست نمایید که  ها یا استفاده از ضدعفونی هنگام ورود به استخر، تشویق میاین عالئم همه ساکنان و شناگران را به شستشوی مرتب دست ❑

 همراه داشته باشند یا آن را در اختیارشان قرار دهید. 60دعفونی کننده دست پایه الکلی %ض

به شناگران  بزنند.    ماسکهای بهداشتی همگانی،  شود هنگام عبور از مناطق مشترک، ورود به و خروج از استخر و سرویس عالئمی که به ساکنان یادآور می ❑

 خود را دربیاورند.  ماسکیادآوری کنید که هنگام ورود به آب  

 

E. اقدامات ابالغ شده به عموم افراد 
 

 

گیرند، اتخاذ های عمومی در معرض خطر باال قرار میهای حرکتی دارند و/یا در فضادسترسی به استخر برای ساکنانی که محدودیتاقداماتی جهت اطمینان از   ❑

 شده است.

می همچنین  بیماری شما  پیشگیری  و  کنترل  مرکز  سایت  وب  در  را  تأسیسات/سطوح  عفونی  ضد  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  راهنمای  نشانی توانید  به  ها 

ncov/php/water.html-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019  .مشاهده نمایید 
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http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html#Pools,-Hot-Tubs,-and-Water-Playgrounds



