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 والدعم النفسي  المخدرات تعاطي اضطرابمجموعات  فتح إعادة بروتوكول

  األعمال التجارية مقاطعة لوس أنجلوس نهًجا مرحليًا، مدعوًما بالخبرة العلمية والصحية العامة، للسماح بإعادة فتح بعض  بتتبنى إدارة الصحة العامة  

أمر مسؤول    تقتصر بروتوكوالت إعادة الفتح أدناه على إعدادات وأنشطة أقل خطورة والتي يُسمح بإعادة فتحها من خالل   .لبيع بالتجزئة بأمانل

باإلضافة إلى الشروط المفروضة على هذه اإلعدادات واألنشطة المحددة من قبل مسؤول الصحة . ٢٠٢٠مايو  ١٣ الصادر بتاريخصحة المقاطعة 

طراب  اضمجموعات  العامة بالوالية، يجب أن تكون هذه اإلعدادات واألنشطة أيًضا متوافقة مع الشروط المنصوص عليها في القائمة المرجعية ل

   . النفسيدعم الوتعاطي المخدرات 

  التابع الموقع اإللكترونيعلى  االطالعإضافية، لذا تأكد من  ومصادر الرجاء مالحظة ما يلي: قد يتم تحديث هذا المستند كلما توفرت معلومات 

 أي على للحصولبانتظام "  /http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus على قسم الصحة النفسية لوس أنجلوسمقاطعة ل

 .  المستند تطرأ على هذا تحديثات

، اضطراب تعاطي المخدرات، وغيرها من مجموعات النفسية الصحةتأسيس  هذه الخطوات المطلوبة لضمان إعادة المرجعيةقائمة ال هذه تغطي

مالجئ  و، ومنشآت التجمعات المعيشيةوبرامج عالج تعاطي المخدرات، النفسية في برامج الصحة  المقيمينوغير  للمقيمينالدعم العالجي 

 .  البيئاتالمماثلة، باإلضافة إلى مجموعات المساعدة الذاتية المستقلة التي قد تحدث في مجموعة متنوعة من  والبيئاتالمشردين 

وممارسة  واألنشطة المتعلقة بسالمة  البيئاتالعالجي االمتثال إلرشادات الصحة العامة المنطبقة على تلك لدعم لمجموعات هذه الويجب على 

  العدوى. ويجب تنفيذ الممارسات المذكورة أدناه باإلضافة إلى تلك التدابير.وتدابير مكافحة  التباعد الجسدي

 

 مستعدة وتكون أدناه المدرجة بها المعمول التدابير جميع بتنفيذ اإلرشادات هذه تشملها التي البيئاتيجب أن تقوم جميع 

 .األعمال على تطبيقه يتم لم تدبير أي تطبيق عدم سبب لتوضيح

 

 

 

 

 

 

 

:البيئةاسم المجموعة /    

: المنشأةعنوان    

  الحد األقصى لإلشغال، وفقًا لرمز الحريق: 

: للمنشأةالمربعة التقريبية   عالمات الوقوف إجمالي    

 آخر التحديثات:

 .والتهوية الهواء نظام تحسيناتب تتعلق إضافية معلومات تقديم: تم 7/8/20

ار.: 7/18/20  تم تقديم معلومات إضافية بشأن أغطية الوجه وفحص األعراض للموظفين والزوَّ
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 كل ما ينطبق على المرفق(  يرجى اختيارلحماية صحة المشاركين ) المتبعة أ. السياسات والممارسات

  إرشادات   واتباع   COVID-19  مصاب بمرض   لشخص   تعرضوا   إذا   أو   مرضى   كانوا   إذا   المجموعة   حضور   بعدم   المشاركين   جميع   إخبار   تم  

  بسبب   أكثر   أو  واحد   اجتماع   تفويت   لزمهم   إذا   ن ي المشارك  يتم معاقبة   ال .  االقتضاء   حسب   - الصحي    الحجر   أو   العزل   بشأن   العامة  الصحة   إدارة 

 . التعرض  أو   المرض 

  أو   خطة  لديه   العمل   صاحب   فإن  ، COVID-19(  حالة)   مع  تتوافق   أعراض  لديه   أو  إيجابي،  الموظفين   من   أكثر   أو  واحد   اختبار   أن   إبالغك   عند  
  العمل  مكان   في   تعرضوا  الذين   الموظفين  جميع   من   الذاتي   الصحي  الحجر   ويطلب على الفور  المنزل   في ( الحاالت )  الحالة   لعزل   بروتوكول 

  إجراء   أو   إلى   للوصول   المعزولين   الموظفين  لجميع  بروتوكوالً  االعتبار   في  تأخذ  أن   العمل   صاحب   خطة   على   يجب (. الحاالت )  بالحالة   الخاص 
-COVID  لمكافحة   إضافية   تدابير   تتطلب  قد   والتي   العمل،   مكان   في  إضافية   تعرض   حاالت   هناك   كانت   إذا  ما   لتحديد   COVID-19  اختبار 

19 . 

دخول الموظفين إلى مساحة العمل. يجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال وضيق في التنفس  قبل  فحص الموظفين يتم  
ى أو القشعريرة وإذا كان الموظف على اتصال بشخص معروف إصابته بـ   يمكن   يوًما.  14في آخر    COVID-19وصعوبة في التنفس والحمَّ

 .موظفين. يجب إجراء فحص درجة الحرارة في موقع العمل إذا كان ذلك ممكنًا إجراء هذه الفحوصات عن بُعد أو شخصيًا عند وصول ال

ار يتم إجراء فحص األعراض قبل دخول    إلى المنشأة. يجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال أو ضيق في التنفس   الزوَّ
ى أو القشعريرة. يمكن إجراء هذه الفحوصات شخصيً  ا أو من خالل طرق بديلة مثل أنظمة تسجيل الوصول عبر  أو صعوبة في التنفس أو الحمَّ

ار الذين يعانون من هذه األعراض إلى المبنى.   الالفتاتاإلنترنت أو من خالل    المنشورة عند مدخل المنشأة والتي تنص على منع الزوَّ

غطاء الوجه المناسب الذي يغطي األنف والفم. يجب أن يرتدي الموظف غطاء الوجه   -بدون تكلفة   -الذين لديهم اتصال باآلخرين   ن ي يُمنح الموظف 
األوقات خالل يوم العمل عندما يكون على اتصال أو من المحتمل أن يكون على اتصال باآلخرين. يجب على الموظفين الذين تلقوا  في جميع  

تسمح    تعليمات من مزودهم الطبي بعدم ارتداء غطاء للوجه ارتداء واقي الوجه مع ثنيه على الحافة السفلية، لالمتثال لتوجيهات الوالية، طالما

يجب استخدام الكمامات المزودة بصمامات أحادية االتجاه. ال يحتاج الموظفون إلى ارتداء   ال   . يتركب الثني لتحت الذقن ك. يفضل أن حالتهم بذل 

 غطاء الوجه عندما يكون الموظف بمفرده في مكتب خاص أو حجرة محاطة ذات فاصل صلب يتجاوز ارتفاع الموظف عند وقوفه. 

 للموظفين بغسل أو استبدال أغطية الوجه يوميًا. تم توجيه تعليمات   

  الصحة   إدارة   هذه الحاالت إلى   عن   اإلبالغ   العمل   صاحب   على   يجب   يوًما،   14  فترة   خالل   العمل   مكان   في   أكثر   أو   حاالت   3  تحديد   حالة   في  
  استجابة   في   العامة   الصحة   إدارة   فستبدأ   العمل،   موقع   في   المجموعة   تحديد   تم   إذا   (. 213)   240- 7821أو  (  888)   397- 3993الرقم   على   العامة 

من    للحاالت  مديراً  تعيين   سيتم . بالموقع  الخاصة  المكافحة  وتدابير  الفني   والدعم  العدوى،  لمكافحة  وتوصيات  إرشادات  تقديم  تشمل  التي  المجموعة 
 . المنشأة  استجابة   توجيه  في  للمساعدة   بشأن الحاالت  للتحقيق   العامة  الصحة 

 . مشارك   كل   على   المكتمل   البروتوكول  هذا   من   نسخة   توزيع تم  

  التابع   كورونا   بفيروس   الخاص   الويب  موقع   على   بالترجمة  المقدمة  COVID-19 بمرض   المتعلقة  األخرى  والمواد   البروتوكول   هذا   توفير  يتم  
 .توافرها  عند   -  الخاصة  بلغاتهم  للمشاركين  (DPH) بالمقاطعة  العامة   الصحة  إلدارة 

   : األخرى   التدابير   وصف قم ب — اختياري  

______________________________________________________________________ 

التباعد الجسدي  لضمان  إجراءات. ب  

 المجموعة   قائدي /وميسري   المشاركين   ذلك  في   بما -  مشاركين   10  بالمجموعة   المشاركين  عدد   إجمالي   يتجاوز  أال   يجب  

 . الموقع  ومخارج   مداخل   إلى   المشاركون   يصل  عندما   االزدحام   إلى   تؤدي  لن   أوقات   في   المجموعات   جدولة   تتم  ممكن،   حد   أقصى   إلى  

 . مشاركين   أي  بين  األقل  على   أقدام   6  التباعد لمسافة ب  للسماح   المجموعة   اجتماعات   مكان   في   األخرى  والمقاعد   واألرائك   الكراسي   ترتيب  يتم  

 . القائدين /والميسرين   المشاركين   على   االجتماع   مساحة   إلى   الدخول   يقتصر   ممكن،   حد   أقصى   إلى  

  في  بما  -  مشتركة   مناطق   أي   وفي   الحمامات   في   اإلشغال  حدود   بشأن  الموقع   إلرشادات   االمتثال   المجموعة  في   المشاركين   جميع   على   يجب  

 . األماكن المتسعة  أو   االجتماعات   غرفة   من   بالقرب   -  التدخين   مناطق  ذلك 

 تدابير لمكافحة العدوى ج. 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EmployeeScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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اريتم تذكير   الذين يصلون إلى المنشأة بارتداء غطاء الوجه في جميع األوقات أثناء تواجدهم في المنشأة أو على أرض المنشأة. يعفى فقط    الزوَّ
ارتداء أيًا منها. لدعم سالمة موظفيك  األشخاص الذين تلقوا تعليمات بعدم ارتداء غطاء الوجه من قبل مقدم الرعاية الطبية الخاص بهم من  

ار الذين يصلون بدونها.  ار اآلخرين، يجب توفير غطاء للوجه للزوَّ  والزوَّ

 إلكترونيًا أو   ،كل استخدام وآخر  بين   معقم  قلم  باستخدام  أو  الخاصة  أقالمهم  باستخدام  الدخول   بتسجيل  المجموعة  في  المشاركين  جميع يقوم  
 .المستخدمين بين  تعقيمها  يتم  أجهزة  أو  شخصية أجهزة   باستخدام

 . إلخ /السجائر / الشراب/الطعام  مشاركة  وال   االجتماع  خالل شراب أو   طعام  أي تقديم غير مسموح ب  

 .المنشأة ومخارج  مدخل  من  بالقرب   أو عند   للجمهور  متاحة القمامة سالل و  والمناديل معقم األيدي   

 .ممكن حد   أقصى إلى التهوية  زيادة   تمت  جيدة،  حالة في   HVAC  التهوية والتكييف  نظام 

 وإجراء ممكنة،  كفاءة  أعلى إلى المبنى في  الهواء  مرشحات وترقية  الكفاءة،  عالية  المحمولة  الهواء  منظفات تثبيت  اعتبارك  في  ضع 
 .العمل مناطق  جميع   في  والتهوية الخارجي  الهواء   كمية لزيادة   أخرى  تعديالت

 :العدوى مكافحة  لتعزيز  األخرى التدابير  وصف قم ب   –  اختياري 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  بهذا إرفاقها  ميسري/قائدي المجموعة على يجب  والتي منفصلة،  صفحات في  أعاله  مدرجة غير  إضافية تدابير أي إدراج  يجب
 .المستند

 

 : البروتوكول هذا  حول تعليقات أو أسئلة ألية  التالي بالشخص االتصال يمكنك

 

اسم جهة اتصال  
 المجموعة:

 رقم الهاتف:  
 

    

    تاريخ آخر مراجعة: 
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	بروتوكول إعادة فتح مجموعات اضطراب تعاطي المخدرات والدعم النفسي
	يجب أن تقوم جميع البيئات التي تشملها هذه الإرشادات بتنفيذ جميع التدابير المعمول بها المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضيح سبب عدم تطبيق أي تدبير لم يتم تطبيقه على الأعمال.
	يجب إدراج أي تدابير إضافية غير مدرجة أعلاه في صفحات منفصلة، والتي يجب على ميسري/قائدي المجموعة إرفاقها بهذا المستند.



