
الصادرة عن إدارة  19- قائمة المراجعة العامة المتعلقة بكوفید
 السالمة والصحة المھنیتین في والیة كالیفورنیا 

 بالنسبة للمطاعم اللیلیة
 2020یولیو  2

للتوجیھات الخاصة بالمطاعم في مكان العمل وھي مكملة  19- تھدف قائمة المراجعة ھذه إلى مساعدة المطاعم اللیلیة على تنفیذ خطتھم لمنع انتشار كوفید
 ه.تُعد قائمة المراجعة ھذه ملخًصا وتحتوي على اختصار لبعض أجزاء التوجیھات؛ وتعرف على التوجیھات قبل استخدام قائمة المراجعة ھذ .اللیلیة

 محتویات الخطة المكتوبة الخاصة بمكان العمل
 الشخص (األشخاص) المسؤول عن تنفیذ الخطة. �

 تقییم المخاطر واإلجراءات التي سیتم اتخاذھا لمنع انتشار الفیروس. �

 .لتوجیھات إدارة كالیفورنیا للصحة العامة استخدام أغطیة الوجھ، وفقًا  �

 تدریب العمال وممثلي العمال على الخطة والتواصل معھم بشأنھا.  �

 عملیة للتحقق من االمتثال وتوثیق أوجھ القصور وتصحیحھا.  �

إدارة الصحة المحلیة، وتحدید وعزل المخالطین القریبین للعمال المصابین في مكان عملیة للتحقیق في حاالت كوفید، وتنبیھ  �
 العمل.

 .ھات إدارة كالیفورنیا للصحة العامةتوجی بروتوكوالت خاصة بمتى یكون مكان العمل بھ تفشي، وفقًا  �

 موضوعات تدریب العمال 
 ، ومنعھ من االنتشار، ومن یكون عرضة لھ بشكل خاص.19- كوفیدمعلومات حول  �

اإلرشادات الصادرة عن مراكز الفحص الذاتي في المنزل، بما في ذلك فحوصات درجة الحرارة و/أو األعراض باستخدام  �
 .مكافحة األمراض والوقایة منھا

التي حددتھا مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا مثل  19-ن لدى العمال أعراض كوفیدأھمیة عدم الذھاب إلى العمل إذا كا �
السعال أو الحمى أو صعوبة في التنفس أو القشعریرة أو األلم العضلي أو الصداع أو االلتھاب في الحلق أو فقدان التذوق أو  

و اإلسھال أو إذا كانوا ھم أو شخص مخالطین لھ تم تشخیصھ  الرائحة مؤخًرا أو االحتقان أو سیالن األنف أو الغثیان أو القيء أ
  . 19- بكوفید

 ساعة من عدم وجود حمى.  72أیام منذ ظھور األعراض و 10إال بعد  19- ال تكون العودة إلى العمل بعد التشخیص بكوفید �

 متى تطلب الرعایة الطبیة.  �

 أھمیة غسل الیدین. �

 أوقات العمل أو في غیرھا.أھمیة التباعد االجتماعي، سواء في  �

 .العامةتوجیھات إدارة كالیفورنیا للصحة االستخدام الصحیح ألغطیة الوجھ، بما في ذلك المعلومات الموجودة في   �

N-للحاكم واألمر التنفیذي  قانون كورونا األول لالستجابة للعائالتمعلومات حول استحقاقات اإلجازة المدفوعة، بما في ذلك   �
 أثناء سریان ھذا األمر.  N-62-20األمر التنفیذي للحاكم واستحقاقات تعویض العمال بموجب   20-51

قتین أو عمال متعاقدین والمتطوعین على ھذه السیاسات والتأكد من امتالكھم لمعدات تدریب أي مقاولین مستقلین أو عمال مؤ �
 الوقایة الشخصیة الالزمة. 
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 تدابیر المكافحة الفردیة والفحص 
 فحوصات األعراض و/أو فحوصات درجة الحرارة.  �

 المنزل. على البقاء في 19- تشجیع العمال المصابین أو الذین تظھر علیھم أعراض كوفید �

 تشجیع غسل الیدین بشكل متكرر واستخدام مطھر الیدین.  �

  توفیر أغطیة الوجھ وجمیع معدات الوقایة الشخصیة الضروریة وضمان استخدامھا من جانب العمال.  �

حص  اعتبار القفازات مكمًال لغسل الیدین بشكل متكرر لمھام مثل التعامل مع العناصر التي یتم لمسھا بشكل شائع أو إجراء ف �
 یجب ارتداء القفازات عند مناولة المواد الملوثة بسوائل الجسم. األعراض.

توفیر قفازات ومآزر تستخدم لمرة واحدة إلى الموظفین الذین یتعاملون مع األطباق المتسخة أو أكیاس المھمالت وتغییرھا بشكل  �
  متكرر.

 غییر و/أو التطھیر بشكل متكرر حسب االقتضاء. الت  توفیر مآزر محكمة وواقي للعینین والوجھ إلى غاسلي األطباق.  �

تذكیر الجمھور بأنھ یجب علیھم استخدام أغطیة الوجھ أثناء عدم األكل أو الشرب، وممارسة التباعد االجتماعي، وغسل الیدین،  �
 واستخدام مطھر الیدین، وعدم لمس الوجھ. 

 توفیر أغطیة للوجھ للعمالء الذین یصلون بدونھا. �

 مالء والموظفین عند المدخل، وتوفیرھا رقمیًا، وتضمینھا مع القوائم.عرض قواعد الع �

 بروتوكوالت التنظیف والتطھیر
  إجراء التنظیف الشامل في المناطق عالیة الحركة.  �

 تطھیر األسطح شائعة االستخدام واألسطح التي یلمسھا الزبائن بشكل متكرر. �

 المناوبات أو بین المستخدمین، أیھما أكثر تكراًرا.تنظیف األسطح القابلة للمس بین  �

تجھیز المساحات مثل غرف الطعام والتذوق، ومناطق الشرب، وأكشاك االستضافة، والمطابخ بمنتجات التعقیم المناسبة، بما في  �
 ذلك مطھر الیدین ومنادیل التعقیم وضمان توافرھا. 

  لمخزون في جمیع األوقات.التأكد من أن تظل المرافق الصحیة عاملة ومزودة با �

وتدریب العاملین على ) EPAوكالة حمایة البیئة (في القائمة المعتمدة من   19- استخدام المنتجات المعتمدة لالستخدام ضد كوفید  �
وطرق  میائیة، وتعلیمات المنتج، ومتطلبات التھویة، ومتطلبات إدارة السالمة والصحة المھنیتین في والیة كالیفورنیا المخاطر الكی 

 عامة. توفیر القفازات للعمال وضمان ارتدائھم لھا.الخاصة بإدارة كالیفورنیا للصحة ال تنظیف أكثر أمانًا من الربو

 اتباع التعلیمات البرمجیة الحالیة فیما یتعلق بمتطلبات تعقیم (بدالً من تطھیر) األسطح المالمسة للطعام. االستمرار في  �

 ضمان أن تكون جمیع أنظمة المیاه آمنة لالستخدام للحد من مخاطر مرض الفیالقة.  �

 نفیذ ممارسات التنظیف أثناء المناوبة والنظر في شركات التنظیف الخارجیة. توفیر الوقت للعمال لت  �

 تركیب األجھزة غیر الیدویة إن أمكن. �

 فتح النوافذ ودراسة الترقیات لتحسین ترشیح الھواء والتھویة.  �

بات األمراض في  تنظیف األرضیات باستخدام مكنسة مزودة بمرشح جسیمات الھواء عالیة الكفاءة أو طرق أخرى ال تفرق مسب  �
 الھواء. 

 توفیر قوائم تستخدم لمرة واحدة، وتوفیر قوائم رقمیة یمكن عرضھا على األجھزة اإللكترونیة.  �

توفیر إعدادات الطاولة (على سبیل المثال، المنادیل الورقیة وأدوات المائدة واألدوات الزجاجیة وغیرھا) للعمالء حسب الحاجة   �
 فقط. 

 المشتركة فقط حسب الحاجة أو تورید أواني أحادیة التقدیم.تورید التوابل  �

 اللف المسبق لألواني في منادیل قبل استخدامھا من قبل العمالء وتخزینھا في حاویة نظیفة.  �

 تقدیم حاویات األكل خارج المطعم فقط عند الطلب ویجب على العمالء تعبئتھا.  �

 كن تناول الطعام في أكیاس مغلقة. إزالة المالءات المتسخة من طاوالت الطعام من أما �
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 تنظیف جمیع أماكن تناول الطعام بعنایة بعد كل استخدام.  �

التفكیر في استخدام أغطیة المقاعد التي یمكن التخلص منھا، خاصة على األسطح المسامیة، والتخلص منھا واستبدالھا بعد   �
 االستخدام. 

 عدم ترك ھذه العناصر أو غیرھا مثل األلعاب.  ان األسنان حسب الحاجة فقط.یتم تقدیم النعناع والحلویات والوجبات الخفیفة وعید �

 توفیر مطھر للیدین على مداخل الضیوف والموظفین ومناطق االختالط.  �

 اإلرشادات المتعلقة بالتباعد االجتماعي
 ترتیب أولویة الجلوس في الھواء الطلق والركوب من على الطریق.  �

 استخدم بروتوكوالت االستالم والتسلیم بدون تالمس. المطعم والتوصیل وطلبات السیارة للعمالء. توفیر خیارات األكل خارج  �

 تشجیع حجوزات العمالء.  �

تجنب استخدام   مطالبة العمالء باالنتظار في سیاراتھم بعیدًا عن المنشأة وتنبیھھم بأن طاولتھم جاھزة من خالل ھواتفھم المحمولة.  �
 التنبیھ". "إشارات 

تعدیل قواعد الحد األقصى لإلشغال تنفیذ تدابیر لفصل العمال والعمالء مادیًا بما ال یقل عن ستة أقدام باستخدام تدابیر مثل إعادة  �
تكوین المساحة وتركیب الحواجز المادیة أو اإلشارات البصریة (على سبیل المثال، عالمات األرضیات أو الشریط الملون أو  

 شارة إلى المكان الذي یجب أن یقف فیھ العمال). العالمات لإل

 تحدید عدد الزبائن على طاولة واحدة. �

 تركیب الحواجز المادیة حیث یكون الحفاظ على تباعد جسدي بمسافة ستة أقدام أمًرا صعبًا.  �

 ب. وضع عالمة واضحة على المناطق التي توجد بھا قائمة انتظار خاصة باألشخاص للتباعد االجتماعي المناس �

إزالة الطاوالت والكراسي من مناطق تناول الطعام، واستخدام اإلشارات المرئیة إلظھار أنھا غیر متاحة، أو تركیب الزجاج   �
 الواقي أو حواجز مادیة أخرى لفصل العمالء. 

 الحد من عدد الموظفین الذین یخدمون العمالء األفراد أو المجموعات.  �

 ا على بعد ستة أقدام من عمل الموظفین ومناطق إعداد الطعام والشراب. ال تجلس العمالء حیث ال یمكن أن یكونو �

 ضبط االجتماعات الشخصیة، إذا كانت ضروریة، لضمان التباعد االجتماعي. �

  تناوب فترات استراحة العمال، وفقًا للوائح األجور والساعات، إذا لزم األمر. �

مثل غرف استراحة الموظفین، وتوفیر بدیل یمكن من خاللھ ممارسة   إعادة تكوین المناطق المشتركة أو تقییدھا أو إغالقھا، �
 التباعد االجتماعي، وعدم تشجیع الموظفین على التجمع.

إعادة تكوین المساحات للسماح بمسافة ستة أقدام على األقل بین األشخاص الذین یتناولون الطعام والذین یعملون والذین یمرون  �
 عبر المناطق. 

 المطابخ أو العمل للحفاظ على التباعد االجتماعي في تلك المناطق حیثما كان ذلك ممكنًا.إعادة تكوین  �

 منع األشخاص من التجمع. �

 إنشاء الرواق والممرات التوجیھیة.  �

 تركیب دعامة لألبواب المفتوحة أو أتمتة الفتح إن أمكن.  �

 العمالء لسماع الطلبات. ضبط صوت الموسیقى بحیث یستطیع العمال الحفاظ على التباعد عن  �

 تنفیذ إجراءات االنتظار في فترة الذروة، بما في ذلك مضیف لتذكیر العمالء بممارسة التباعد االجتماعي. �

 تركیب مساعدات النقل لتجنب عملیات التسلیم من شخص آلخر.  �
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