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 Bهای خرده فروشی: ضميمه پروتکل بنگاه
 2021می  6بامداد پنجشنبه،  12:01الزم االجرا از تاریخ: 

 
 اند()تغییرات با رنگ زرد مشخص شدههای اخير: بروز رسانی
مربوط به مرخصی استعالجی باحقوق بروز رسانی شد. الزامات ، الزامات نظافتی بروز رسانی شدند. بند  CDCمنظور انطباق با راهنمای نظافتی  : به5/5/2021

 غربالگری بروز رسانی شده است.
 

همچنان عامل ایجاد  19-اما کووید رسد ثابت بماند،نظر میکاهش یافته و به   19-باختگان کووید، موارد بستری در بیمارستان و تعداد جان 19-شمار مبتالیان کووید
های خود را ها و فعالیتده و کلیه افراد و مشاغل ملزم هستند اقدامات پیشگیرانه اتخاذ کرده و برای کاهش خطر شیوع بیماری، عملیاتخطری شگرف برای جوامع بو

 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-باید با احتیاط پیش روند و به الزامات این پروتکل پایبند باشند تا از شیوع احتمالی کووید هامجموعهبروز رسانی شد.  

 
دهد بصورت ایمن ، به برخی مشاغل خرده فروشی اجازه میخودای بر پایه دانش و تخصص  اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس با اتخاذ رویکردی مرحله

 بازگشایی کنند. 
 

نامه بیشینه ظرفیت محدود سازند. میزان ظرفیت بر اساس اساسنامه ساختمان یا آیین  75کسب و کارهای خرده فروشی باید ظرفیت فضای سرپوشیده خود را به %
 شود. حریق ذیربط محاسبه می

 
های این سند حتماً به این سند ممکن است همزمان با دریافت اطالعات و منابع تکمیلی به روز شود، بنابراین برای اطالع از به روز رسانیباشید:  لطفاً در نظر داشته  

 را بررسی نمایید.  unty.gov/media/Coronavirus/http://www.ph.lacoسایت شهرستان لس آنجلس به نشانی  بطور منظم و
 

 گیرد: این چک لیست موارد زیر را در بر می

 کارکنان های محل کار جهت حفاظت از سالمت ها 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)

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

نکته باشند که به  کليه مشاغل تحت پوشش این راهنما باید تمامی اقدامات ذیربط مندرج در زیر را اجرا نمایند و آماده توضيح این 
 شود، برای این کسب و کار قابل اطالق نبوده است. چه دليل هر اقدامی که اجرا نمی

 
 

  نام کسب و کار: 

  آدرس مجموعه:
 حداکثر ظرفيت،

مطابق اساسنامه ساختمان یا  
  نامه حریق:آیين 

  تاریخ ابالغ: 
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A. کند، انتخاب نمایيد( هایی که درباره این مجموعه صدق میسالمت کارکنان )همه گزینههای محل کار برای حفاظت از نامهها و شيوهسياست 

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

کارهایی محول شده است که از خانه   ( دارند  مزمنپزشکی  ی که مشکالت  سال سن دارند، افراد  65در صورت امکان، به کارکنان آسیب پذیر )افرادی که بیش از   ❑

 قابل انجام هستند. 

کار نیایند. کارکنان متوجه هستند که در صورت اطالق، باید از راهنمای اداره بهداشت عمومی  محل    بهبه همه کارکنان گفته شده است که در صورت بیماری   ❑

های مرخصی محل کار مورد بررسی و اصالح قرار گرفته است تا اطمینان حاصل شود کارکنان در هنگام  کنند. سیاستبرای انزوای شخصی و قرنطینه، پیروی  

 گیرند. اقامت در منزل به دلیل بیماری، مورد مؤاخذه قرار نمی 

 شود. ورودی انجام می  غربالگری   ،محل کاربه    و کارکنان تحویل فروشندگان، پیمانکاران  پیش از ورود کارکنان،  ،  LACDPHراهنمای غربالگری ورودی  پیرو   ❑

ر دارد یا خیر. انجام ها باید شامل معاینه در مورد سرفه، تنگی نفس، مشکل تنفسی و تب یا لرز باشد، و اینکه آیا فرد اکنون تحت فرمان انزوا یا قرنطینه قرابررسی

از طریق عالئم نصب شده در ورودی مجموعه که   های معاینه آنالین یاهای جایگزین باشد مانند سامانهتواند حین ورود کارکنان یا از طریق روشاین معاینات می

 ود.کنند کارکنان مبتال به این عالئم نباید به مستغالت مجموعه وارد شوند. در صورت امکان، معاینه دمای بدن نیز باید در محل کار انجام شمقرر می

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

 برای ورود به فعالیت کاری در آن روز ترخیص شود.

o  :)غربالگری مثبت )ترخیص نشده 

مان  تماس داشته است یا اکنون تحت فر  19-کوویدروز گذشته با مورد قطعی   10و در   1واکسینه 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  قرنطینه قرار دارد، اجازه ورود به فعالیت

 اختیار آنان قرار دهید.را در   tineph.lacounty.gov/covidquaranنشانی 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  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-حمایت از مرخصی استعالجی و غرامت کارکنان بابت کووید   های دولتیطرحمراجعه کنید به اطالعات تکمیلی  کند.  تر مین آسان را برایشا

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

 شوند تا فرصت کار از خانه برای کارکنان، افزایش یابد. های کاری تا حد امکان مجدداً تدوین میفرآیند ❑

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 نیاز به 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-پاسخ به کوویدبه راهنمای اداره بهداشت عمومی در خصوص داشته باشد.   19-تکمیلی کووید

را به اداره بهداشت   دسته افراد مبتالروز شناسایی شوند، کارفرما باید این    14یا تعداد بیشتری از موارد ابتال در داخل محل کار ظرف مدت    3در صورتی که   ❑

گزارش    www.redcap.link/covidreportین از طریق وبسایت  ( یا بصورت آنال 213)   240-7821( یا  888)   397-3993عمومی از طریق شماره  

های در  ای را آغاز خواهد کرد که شامل ارائه رهنمودها و توصیهدهد. در صورت شناسایی یک گروه افراد مبتال در محل کار، اداره بهداشت عمومی پاسخ خوشه

باشد. در راستای کمک به هدایت پاسخ مجموعه، یک مدیر هماهنگی بالینی اداره بهداشت  سرایت، پشتیبانی فنی و تدابیر کنترلی مختص محل می  زمینه کنترل 

 
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 )    1

Johnson and Johnson [J&J]/Janssenشوند. واکسینه می  19-( کامالً در برابر کووید 
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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://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
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 یابد.ای اختصاص میعمومی به این تحقیقات خوشه

برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت  شود.  که بینی و دهان را بپوشاند داده می  ماسک مناسبیبه کارمندانی که با سایر افراد در تماس هستند، بصورت رایگان،   ❑
مراجعه نمایید. آنان باید همواره در طول   http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masksبه نشانی    LAC DPH  19-کووید

شان  کارمندانی که به دستور ارائه دهنده خدمات پزشکی  روز کاری، زمانی که در تماس با سایرین هستند یا احتمال تماس با سایرین وجود دارد، ماسک بزنند.
در    ،ای در لبه پایینی استفاده نمایند، و اینگونه تا زمانی که شرایط آنان اجازه دهدبایستی از یک محافظ صورت به همراه آویزی پارچهنباید ماسک بزنند، می

یک طرفه استفاده کرد. تمامی   هایی با سوپاپاز ماسک  نبایدزیر چانه را بطور کامل بپوشاند.  ای است که  دستورات ایالتی هستند. ترجیح با آویز پارچه  انطباق
وردن یا آشامیدن. استثنائی که  کارکنان باید همواره ماسک بزنند، مگر در مواقعی که تنها در دفاتر شخصی پشت درهای بسته مشغول به کار هستند یا هنگام خ

های مذکور از قد کارمند بصورت ایستاده کنند، که ارتفاع پارتیشنهای مستحکم کار میهایی با پارتیشنرفته شده بود که در اتاقکپیشتر برای کارکنانی در نظر گ
 .شودلغو می ،ی بعدتر است، تا اطالع بلند

  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  جهت ❑
  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

  اتاقک   در  آشامیدن  یا  خوردن  اگر شود.  انجام  دیگران  از   دور  به   و   باز  فضای   در   کار  این  که  است  آن  ترجیح  امکان  صورت  در  آشامیدن،  یا   خوردن  هنگام کنند. 
  یشنیپارت  اتاقک  در  دنیآشام  ای  خوردن  با  حیترج  استراحت،   اتاق  عوض  در  گردد،  برقرار  کارکنان  و  هاحائل  از  بیشتری   فاصله  شود   باعث  کاری   ایستگاه  یا  پارتیشنی

 یابند. حضور هم کنار در بزنند، ماسک  آنکه بی کارکنان که  دهدمی رخ زمانی اغلب 19-کووید انتقال  بود. خواهد ی کار  ستگاهیا ای

این مهم بدین طریق    یابد.می  افزایش  حداکثر  به  کارکنان  بین  فاصله  و  کاهش   ظرفیت  استراحت،  و/یا  غذا  صرف  جهت  کارکنان  استفاده  مورد  محوطه  یا  اتاق  هر  در ❑
 به انجام رسیده است:

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 ها، برداشتن یا برچسب زدن صندلیفوت از یکدیگر و اطمینان از وجود فاصله شش فوتی بین صندلی  هشتقرار دادن میزها به فاصله حداقل
و چیدمان صندلی فاصله،  برای تضمین  در کف  نشانه گذاری  از  کاهش ظرفیت،  استفاده  به حداقل رسد.  را  به چهره  تماس چهره  نحوی که  به  ها 

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

 شود که روزانه ماسک خود را بشویند یا تعویض نمایند.به کارمندان ابالغ می ❑

ها یا استفاده از ضدعفونی تواند در کنار شستشوی مرتب دستهای یکبار مصرف میاستفاده از دستکشکارفرمایان باید در نظر داشته باشند که در چه مواقعی   ❑
 کنند. هایی از آن در مواقعی است که کارکنان سایر افراد را برای مشاهده عالئم معاینه کرده یا لوازم لمس شده مشترک را حمل میکننده دست مفید باشد؛ نمونه 

 ی دست کم شش فوت از یکدیگر فاصله دارند. های کارتمام ایستگاه ❑

، طبق برنامه  به دفعات زیر و حداقل روزانه یکبارمشترک،    های بهداشتی و سایر فضاهای های استراحت، سرویسمناطق توزیع )برای تحویل اقالم در ماشین( اتاق ❑
 شوند:رو ضدعفونی میپیش

o  توزیع  منطقه  ________________________________________________________ 

o های استراحت        اتاق  ________________________________________________________ 

o های بهداشتی        سرویس________________________________________________________ 

o                     سایر موارد  ________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 

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

ست
ا نی
جر
ل ا
 قاب
گر
- دی

شده 
وخ 
منس

 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
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 کپی از این پروتکل در اختیار هر یک از کارکنان قرار گرفته است. یک نسخه ❑

 شود.رسد یا حذف میشود. به اشتراک گذاری اقالم لمس شده به حداقل میاختصاص داده می خودتا حد امکان، به هر کارمند ابزار، تجهیزات و فضای کاری  ❑

وان بخشی از وظایف شغلی شود. وظایف نظافتی باید در ساعات کاری به عنهای نظافتی زمان داده میهای کاری خود برای انجام رویه به کارکنان در طول شیفت ❑
 کارکنان محول شود.

های تشریح شده در این چک لیست غیر از آن چه مربوط به شرایط اشغال است، در مورد کارکنان تحویل و هر شرکت دیگری که ممکن است در  کلیه سیاست ❑
 شود.محوطه مجموعه به عنوان اشخاص ثالث حضور داشته باشند، اعمال می

 سایر اقدامات را شرح دهيد:   —اختياری  ❑

__________________________________________________________________________________________ 
 

B. اقداماتی برای تضمين فاصله گذاری فيزیکی 

مشتریان تضمین شود اما در هیچ شرایطی این  تعداد مشتریان در فروشگاه خرده فروشی به تعداد کافی کم است تا حفظ مستمر فاصله گذاری فیزیکی، میان   ❑
 بیشینه ظرفیت این فروشگاه خرده فروشی فراتر نخواهد رفت. 75%تعداد از  

o در مجموعه محدود شده است به انیحداکثر تعداد مشتر :_______________________________ 

طور پیوسته آمار ورود و خروج مشتریان در تمامی  دقت و بهظرفیتی، فروشگاه خرده فروشی باید بههای  جهت اطالع از ظرفیت و اطمینان از پایبندی به محدودیت ❑
اند، ظاهر از ظرفیت مقرر فراتر رفته کنند یا بهدهند یا مطلقاً ارزیابی نمیهای کافی را انجام نمی ها را تحت نظر داشته باشد. خرده فروشانی که ارزیابی ورودی 

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

های بصری، آمادگی به صف کردن مشتریان در خارج ساختمان را داشته باشید. در صورت لزوم، کارمندی ن رعایت فاصله فیزیکی، از طریق استفاده از نشانه در عی ❑
ترین مشتری وت از نزدیکف  6ای که حداقل  توان در نزدیکی درب گمارد اما بگونهکه ماسک زده است )یا کارمندان چنانچه بیش از یک ورودی وجود دارد( را می

دی به فاصله شش  فاصله داشته باشد تا ظرفیت را تحت نظر بگیرد و چنانچه مجموعه به حداکثر ظرفیت خود رسید، مشتریان را راهنمایی نماید که خارج از ورو
 فوت از یکدیگر به صف شوند.

 صی را تعیین نموده و خروجی را تفکیک کنید.در صورت امکان، برای کمک به حفظ فاصله گذاری فیزیکی، ورودی مجزا و مشخ ❑

های فیزیکی  تواند شامل استفاده از پارتیشنشود تا فاصله گذاری فیزیکی حداقل شش فوت بین کارکنان و مشتریان تضمین شود. این امر میتدابیری اتخاذ می ❑
 نده مکانی که کارکنان و/یا کارمندان باید بایستند.( دههای بصری باشد )مانند نشانه گذاری کف، نوار رنگی یا عالماتی نشانیا نشانه

ای. در هر محوطه دیگری که  های پرداخت تدابیری اتخاذ شده است تا تماس بین صندوقداران و مشتریان به حداقل برسد، مانند موانع طلقی شیشهدر ایستگاه ❑
ها های پرداخت و صندوقها، صفای نصب کنید. عالئمی در نزدیکی ورودی شههای طلق شیحفظ فاصله فیزیکی از مشتریان برای کارکنان دشوار است، حائل 
 جهت یادآوری فاصله گذاری فیزیکی به مشتریان، نصب شده است.

ل پیوستن فوتی را برای مشتریان بعدی که در حا  6شوند و همچنین فواصل ها نقطه شروع را برای مشتریانی که وارد صف پرداخت مینوار یا سایر نشانه گذاری  ❑
 کند. باشند، مشخص میبه صف می

توانند ( فوتی را از مشتریان و از یکدیگر حفظ نمایند. هر گاه الزم باشد، کارکنان می6به کارکنان دستور داده شده در تمامی مناطق فروشگاه، فاصله حداقل شش )  ❑
 تر شوند.)به مشتری( نزدیکای جهت پذیرش پرداخت، تحویل کاال یا خدمات، یا در صورت لزوم، بصورت لحظه

 های بهداشتی کارکنان برای استفاده مشتری در دسترس نیست. سرویس ❑

شوند که تجمعات کارکنان را محدود سازند ای تنظیم میشوند و مناطق مشترک بگونهفوت فاصله از یکدیگر جدا می  6های کاری کارکنان با دست کم  ایستگاه ❑
 فوت، تضمین شود.  6حداقل تا فاصله گذاری فیزیکی 

 اند.اجرا شده شود و امضاهای غیر لمسی برای مرسوالت تحویلیاجرا میهای بارگیری الزامات فاصله گذاری فیزیکی در محل ❑

 فروشان شوند. ای باید وارد قسمت خردهرانندگان کامیون غیر کارمند، مأموران تحویل و یا فروشندگانی که برای زدن ماسک پارچه ❑

ست
ا نی
جر
ل ا
 قاب
گر
- دی

شده 
وخ 
منس

 



 آنجلس   لس   شهرستان   عمومی   بهداشت   اداره 
 بهداشت   افسر  فرمان 

 

 

APPENDIX B: Reopening Protocol for Retail Establishments Opening for In Person Shopping       Page 5 of 7  

Revised 5/5/21 (Farsi) 

 

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  ❑

وری ممکن، و انجام سایر اصالحات برای افزایش  به باالترین بهره  های هوای ساختمانهای هوای قابل حمل پر بازده، ارتقاء فیلترذرات هوا است. نصب تصفیه کننده

راهنمای موقت تهویه، فيلتراسيون و کيفيت  برای کسب اطالعات دقیق به  کمیت هوای بیرون و تهویه در ادارات و فضاهای دیگر را در نظر داشته باشید.  

های کیفیت هوای فضای  لطفاً در نظر داشته باشید: تهویه و سایر بهبود  صادره اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا مراجعه نمایید.  های داخلیهوای محيط

های  توان به این موارد اشاره نمود: زدن ماسک )به جز در برخی محیطسرپوشیده مکمل اقدامات الزام آور حفاظتی هستند نه جایگزین آن. از جمله این اقدامات می

ها، و محدود کردن تنفسی مناسب است(، حفظ فاصله حداقل شش فوت میان افراد، شستشوی مکرر دستهای حفاظت  پُر خطر که مستلزم استفاده از پوشش

 کند. هایی که اعضای خانوارهای مختلف را دور هم جمع میفعالیت

 شوند. شرح دهید:عفونی میضد  حداقل روزانه یکبارهای پرداخت اند، یا چنانچه این کار میسر نیست، سامانههای پرداخت غیر لمسی تعبیه شدهسامانه ❑

__________________________________________________________________________ 

حین   حداقل روزانه یکبارهای آسانسور(  دکمه،  مناطق مشترک و اشیاء پُر تماس در محل تحویل و پرداخت مشتری )مثالً میز، دستگیره در یا دسته در، کارتخوان ❑

 شوند.( ضد عفونی میEPA)  مورد تأیيد سازمان حفاظت از محيط زیست با استفاده از مواد ضدعفونی کننده ساعات کاری 

 دارند یا سطوحی که در معرض افراد بدون ماسک هستند را افزایش دهید. نظافت و ضدعفونی سطوحی که در مناطق پُر تردد قرار  ❑

که در صورت لزوم با توجه به مناطق های بهداشتی و مناطق/اشیاء پُر تماس  شوند، به همراه سرویس فضاهای کاری و سراسر مجموعه حداقل روزانه یکبار تمیز می ❑

 شوند.، به دفعات بیشتری تمیز میپُر تردد و سطوحی که در معرض افراد بدون ماسک هستند

 ضدعفونی کننده دست، دستمال و سطل زباله در نزدیک ورودی مرکز در دسترس عموم افراد قرار دارد.  ❑

تأمین ای تنظیم شده است که زمان کافی برای انجام منظم نظافت عمیق، و انبار کردن محصوالت را فراهم نماید.  ساعت کاری فروشگاه خرده فروشی بگونه ❑

 های مختلفی مشغول بکار باشند.طور نوبتی انجام دهید تا اینگونه کارمندان در راهروموجودی انبار را به 

سال    2شود همواره هنگام حضور داخل مجموعه یا محوطه آن ماسک بزنند. این امر در مورد کلیه بزرگساالن و کودکان  به مراجعان تازه وارد مجموعه یادآوری می ❑

بایستی در انطباق با مقررات ایالتی، تا زمانی که شرایط برایشان  شان نباید ماسک بزنند، میکند. افرادی که به دستور ارائه دهنده خدمات پزشکیدق می به باال ص

را بطور کامل بپوشاند. نباید از  ای است که زیر چانه  ای در لبه پایینی استفاده کنند. ترجیح با آویز پارچه 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 مییک طرفه استفاده کرد. به  هایی با سوپاپماسک

 شود.

معاینه در مورد سرفه، تنگی نفس، مشکل تنفسی، تب یا لرز باشد و اینکه آیا   ها باید شامل شود. بررسیمعاینات عالئم قبل از ورود مراجعان به مجموعه انجام می ❑

های معاینه  های جایگزین باشد مانند سامانهتواند بصورت حضوری یا از طریق روش فرد اکنون تحت فرمان انزوا یا قرنطینه قرار دارد یا خیر. انجام این معاینات می

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

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

 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-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  اختیار آنان قرار دهید. را در 
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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
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
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
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
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ها را نخواهد داشت  باشد یا اکنون تحت فرمان انزوا قرار داشته باشد، اجازه ورود به فعالیتاگر فرد دارای هرکدام از عالئم ذکر شده در باال   ▪
 ph.lacounty.gov/covidisolationهای مربوط به ایزوله در  دستورالعملستاده شود تا در خانه ایزوله گردد.  و باید فوراً به منزل فر

 آنان قرار دهید.را در اختیار 

ماند، از لمس هر فرد دیگر یا هر چیزی که  شان در کنار والدین مییند که فرزندان نما  شوند باید اطمینان حاصل مشتریانی که به همراه کودکان وارد مرکز می ❑
 اند.دهد ماسک زدهشان اجازه میکند و چنانچه سنمتعلق به آنها نباشد خودداری می

منظور پشتیبانی از فاصله گذاری به عمومی  های  اند. نشیمنگاهای و تست محصوالت متوقف شده های مواد غذایی فلههای سطلهای درون فروشگاهی، گزینهبار ❑
 شوند.فیزیکی مجدداً چیده می

 های خرده فروشی اجازه خوردن یا آشامیدن ندارند. شود که هنگام حضور در یا داخل مجموعهبه مشتریان یادآوری می ❑

های  های صابون خودکار و دستمال توالت و سامانههای پرداخت غیر لمسی، دستگاههای حسگر حرکتی، سامانهچراغ  ی، شاملهندزفرهای  دستگاهدر صورت امکان،   ❑
 اند.کارت حضور و غیاب نصب شده

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 

برای  های عمومی نصب شده است.  شهرستان لس آنجلس این مجموعه در تمامی ورودی   19-یا کپی گواهی مطابقت ایمنی کوویدیک نسخه کپی از این پروتکل   ❑
 http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm  ، به نشانی19-بیشتر یا گذراندن دوره خود آموز مطابقت ایمنی کوویدکسب اطالعات  

 در صورت درخواست، آن را جهت بررسی، در اختیار افراد قرار دهند. تا باشنداشته دها را در مجموعه ها باید یک نسخه کپی از پروتکلمراجعه نمایید. مجموعه

 کند. ها، مزایای مربوط به پیش سفارش و پیش پرداخت را به مشتریان اطالع رسانی میایستند، گزینهعالئمی در ورودی و/یا محلی که مشتریان در آن به صف می ❑

ها را بشویند یا از ضد عفونی  ( فوت را رعایت کنند، در بدو ورود دست6شود فاصله گذاری اجتماعی شش ) عالئمی نصب شده است که به مشتریان یادآور می ❑
خدمات اطالع دهند. عالئم باید دارند، در منزل بمانند، تغییرات حادث شده را به بخش ارائه    19-کننده استفاده نمایند، اگر بیمار هستند یا عالئمی مشابه کووید

توانند شامل پیکتوگرام باشند و بصورت دیجیتالی در دسترس قرار افراد گیرند )مثالً هایی که به سادگی قابل رؤیت هستند قرار داده شوند، این عالئم میدر محل
برای مشاهده منابع تکمیلی و نمونه عالئم قابل استفاده شود.  وصیه میهای عمومی جهت ابالغ این اقدامات نیز تاز طریق پست الکترونیک(. استفاده از اطالعیه 

 مراجعه نمایید. اداره بهداشت عمومی این شهرستان 19-سایت راهنمای کوویدوبکسب و کارها به 

 شود خوردن یا آشامیدن در داخل ساختمان ممنوع است.ی در سراسر مجموعه به مشتریان یادآور میعالئم ❑

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

 

E.  اقداماتی برای تضمين دسترسی عادالنه به خدمات ضروری 

پس از نظافت    ییهادر زمان   حاًیترج  ،یاز لحاظ پزشک  ریپذ  بیاز جمله سالمندان و افراد آس  ر،یپذ  بیاقشار آس  ی برا  یاختصاص   دیچنانچه مناسب باشد، ساعات خر ❑
 کامل مجموعه در نظر گرفته شده است.

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

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

گیرند،  های عمومی شدیداً در معرض خطر ابتال قرار میهای حرکتی دارند و/یا در فضا مشتریانی که محدودیتجهت تضمین دسترسی به کاال و خدمات برای   ❑
 اقداماتی صورت گرفته است.
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http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business


 آنجلس   لس   شهرستان   عمومی   بهداشت   اداره 
 بهداشت   افسر  فرمان 
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 ای ذکر شود هر گونه اقدامات اضافی که در باال ذکر نشده است باید در صفحات جداگانه

 پيوست کند.که کسب و کار مربوطه موظف است آن را به این سند 
 

 توانيد برای هرگونه سؤاالت یا نظرات خود درباره این پروتکل با شخص زیر تماس بگيرید:شما می 

  نام تجاری: 

  شماره تلفن: 

  تاریخ آخرین بازبينی:
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