قائمة المراجعة العامة المتعلقة بكوفيد19-
للعمليات الخارجية لقاعات لعب الورق
 9سبتمبر/أيلول 2020
يتجسد الهدف من قائمة المراجعة هذه في مساعدة العمليات الخارجية لقاعات لعب الورق ومرافق المراهنة التابعة التي تعمل خارج قاعات لعب الورق
صا
لتنفيذ خطتها لمنع انتشار مرض كوفيد 19-في مكان العمل وتعدُّ تكميلية للتوجيهات المخصصة لقاعات لعب الورق .تُعد قائمة المراجعة هذه ملخ ً
وتحتوي على اختصار لبعض أجزاء التوجيهات؛ تعرف على التوجيهات قبل استخدام قائمة المراجعة هذه.

محتويات خطة عمل تحريرية مخصصة لمكان عمل بعينه


الشخص (األشخاص) المسؤول عن تنفيذ الخطة.



تقييم المخاطر واإلجراءات التي سيتم اتخاذها لمنع انتشار الفيروس.



استخدام أغطية الوجه ،وفقًا لتوجيهات إدارة كاليفورنيا للصحة العامة.



تدريب العمال وممثلي العمال على الخطة والتواصل معهم بشأنها.



عملية للتحقق من االمتثال وتوثيق أوجه القصور وتصحيحها.



عملية للتحقيق في حاالت كوفيد ،وتنبيه إدارة الصحة المحلية ،وتحديد وعزل المخالطين القريبين في مكان العمل والعمال
المصابين.



بروتوكوالت خاصة بموعد التفشي في مكان العمل ،وفقًا لتوجيهات إدارة كاليفورنيا للصحة العامة وتوصيات وأوامر من إدارة
الصحة المحلية.

موضوعات تدريب العمال


معلومات حول كوفيد ،19-ومنعه من االنتشار ،ومن يكون عرضة له بشكل خاص.



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



أهمية عدم الحضور إلى العمل إذا كان لدى العمال أعراض كوفيد 19-التي وصفها مركز مكافحة األمراض والوقاية منها ،مثل
السعال أو الحمى أو صعوبة التنفس أو القشعريرة أو ألم العضالت أو الصداع أو التهاب الحلق أو فقدان حاسة التذوق أو الشم
مؤخرا أو االحتقان أو رشح األنف أو الغثيان أو التقيؤ أو اإلسهال أو إذا كان الشخص الذي يتواصلون معه قد تم تشخيصه بأنه
ً
مريض بفيروس كوفيد.19-



عدم العودة إلى العمل بعد تشخيص اإلصابة بكوفيد 19-اإال عقب الوفاء بتوجيهات إدارة كاليفورنيا للصحة العامة بشأن العودة إلى
العمل أو المدرسة بعد تشخيص اإلصابة بكوفيد.19-



متى تطلب الرعاية الطبية.



أهمية غسل اليدين.



أهمية التباعد االجتماعي ،سوا ًء في أوقات العمل أو في غيرها.



االستخدام الصحيح ألغطية الوجه القماشية ،بما في ذلك المعلومات الموجودة في توجيهات إدارة كاليفورنيا للصحة العامة.



معلومات حول استحقاقات اإلجازة المدفوعة ،السياما قانون كورونا األول لالستجابة للعائالت واألمر التنفيذي للحاكم رقم N-51-
 20واستحقاقات تعويض العمال بموجب األمر التنفيذي للحاكم رقم  N-62-20في أثناء سريان هذا األمر.



تدريب أي مقاولين مستقلين أو عمال مؤقتين أو عمال متعاقدين ومتطوعين على هذه السياسات والتأكد من امتالكهم لمعدات
الوقاية الشخصية الالزمة.

تدابير المكافحة الفردية والفحص


فحوصات األعراض و/أو فحوصات درجة الحرارة للعمال والجمهور.



تشجيع العمال وأفراد الجمهور المصابين أو الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد 19-على البقاء في المنزل.



تشجيع غسل اليدين بشكل متكرر واستخدام مطهر اليدين.



مراعاة توفير القفازات كعنصر مكمل لغسل اليدين المتكرر ألداء مهام مثل التعامل مع العناصر التي تشيع مالمستها أو إجراء
فحص لألعراض .يجب على العمال ارتداء القفازات عند مناولة المواد الملوثة بسوائل الجسم.



تذكير الضيوف بإحضار غطاء الوجه .توفير أغطية الوجه لألشخاص الذين ال يحضرونها.



وضع الفتات في أماكن تم اكن من رؤيتها بوضوح لتذكير الجمهور بأنه يجب عليهم استخدام أغطية الوجه وممارسة التباعد
االجتماعي وعدم لمس الوجه وغسل اليدين بالصابون لمدة  20ثانية على األقل بصورة متكررة واستخدام مطهر اليدين .ونشر
هذه المعلومات على المواقع اإللكترونية والمواد الترويجية أيضاً.

بروتوكوالت التنظيف والتطهير


إجراء التنظيف الشامل في المناطق عالية الحركة.



تطهير األسطح مشتركة االستخدام بشكل متكرر.



تنظيف وتعقيم المعدات المشتركة بين كل استخدام.



تكرارا.
تنظيف األسطح القابلة للمس بين المناوبات أو بين المستخدمين ،أيهما أكثر
ً



توفير مطهر اليدين والمناديل المط ِهرة في محطات العمل والمكاتب ومكاتب المساعدة .توفير مطهر اليدين الشخصي لكل
الموظفين الذين يساعدون العمالء بصورة مباشرة.



التأكد من أن تظل المرافق الصحية عاملة ومزودة بالمخزون في جميع األوقات.



الحرص على أن يكون مطهر اليدين ومستلزمات التعقيم األخرى متاحة بسهولة للعمال.



استخدام المنتجات المعتمدة لالستخدام ضد كوفيد 19-في القائمة المعتمدة من وكالة حماية البيئة ( )EPAوتدريب العاملين على
المخاطر الكيميائية ،وتعليمات المنتج ،ومتطلبات التهوية ،ومتطلبات إدارة السالمة والصحة المهنيتين في والية كاليفورنيا .اتباع
طرق تنظيف أكثر أما ًنا من الربو الخاصة بإدارة كاليفورنيا للصحة العامة.



التأكد من أن جميع أنظمة المياه آمنة لالستخدام بعد إغالق المنشأة لفترة طويلة للحد من مخاطر مرض الفيالقة.



توفير الوقت الالزم للعمال لتنفيذ ممارسات التنظيف خالل مناوباتهم.



توفير مطهر اليدين للعمالء والموظفين في مناطق االستقبال والردهات وطاوالت اللعب ومداخل المطاعم والمساحات المخصصة
لالجتماعات والمؤتمرات وردهات المصاعد وغرف استراحة الموظفين ومواقع تسجيل وصول الموظفين ومغادرتهم والحجيرات
وقاعات العرض والردهات ومناطق الخدمة.



وانتظام.
تعديل ساعات العمل على الطاولة أو اآللة لتوفير وقت كافٍ لتنظيفها بعناي ٍة
ٍ



تركيب أجهزة ال تستلزم استخدام األيدي إن أمكن ،مثل سالت المهمالت وموزعات صابون غسل اليدين التي ال تستلزم لمسها
ت كافٍ لغسل اليدين.
وإتاحة وق ٍ



تشجيع استخدام بطاقات الخصم أو بطاقات االئتمان من قبل العمالء.



تفقد عمليات التسليم واتخاذ جميع تدابير التطهير الالزمة والمواتية عند استالم البضائع.



تنظيف األرضيات باستخدام مكنسة مزودة بمرشح جسيمات الهواء عالية الكفاءة أو طرق أخرى ال تفرق مسببات األمراض في
الهواء.



تركيب ترقيات لتحسين ترشيح الهواء والتهوية.

اإلرشادات المتعلقة بالتباعد االجتماعي


تنفيذ التدابير الالزمة لضمان التباعد االجتماعي عن طريق ترك مسافة بين العمال والعمالء ال تقل عن ستة أقدام باستخدام تدابير
مثل الفواصل المادية أو اإلشارات المرئية (على سبيل المثال ،عالمات على األرضيات أو شريط ملون أو خط مرسوم بالطباشير
أو الفتات لإلشارة إلى المكان الذي يجب أن يقف فيه العمال).



استخدام الحواجز مثل الزجاج الواقي ،عندما ال يكون من الممكن الحفاظ على التباعد االجتماعي.



عرض الالفتات في أماكن مختلفة لتذكير العمالء بالتباعد االجتماعي واالستخدام السليم ألغطية الوجه ونظافة اليدين في كل
فرصة.



خفض السعة االستيعابية لقاعات االجتماعات لضمان االلتزام بالتباعد االجتماعي.



إغالق غرف االستراحة أو استخدم الحواجز أو نشر الكراسي والحث على عدم التج امع في أوقات االستراحة .إنشاء مناطق
استراحة خارجية توفار الظل ومقاعد الجلوس إن أمكن.



إعادة تهيئة المساحات المكتبية وقاعات االجتماعات وما إلى ذلك لضمان قدرة أماكن العمل على إتاحة إمكانية التباعد بمقدار ستة
أقدام على األقل بين األشخاص.



وضع قيود إضافية على عدد العمال في المناطق المغلقة لضمان الفصل بما ال يقل عن ستة أقدام.



تناوب فترات استراحة العمال ،وفقًا للوائح األجور والساعات ،لاللتزام ببروتوكوالت التباعد االجتماعي.



إغالق مناطق الخدمة الذاتية التي تقدام القهوة والمياه والوجبات الخفيفة ،اإال إذا كان بإمكان الضيوف والعمال توزيعها بغير
المالمسة المادية لها.



توفير مدخل واحد مخصص بوضوح للدخول ومخرج منفصل للمساعدة في المحافظة على التباعد االجتماعي قدر اإلمكان.

توجيهات إضافية للعمليات الخارجية


الحرص على توفير إضاءة كافية في كل األوقات للحفاظ على سالمة العمال وتغطية مراقبة كافية.



اتخاذ التدابير الالزمة لضمان أمن العمال ومنها تركيب الحواجز التي تحول دون دخول المركبات إلى منطقة المقامرة الخارجية.



تنفيذ العمليات تحت فسحة ظليلة أو سقيفة تقي من الشمس ال تشتمل على أكثر من جانب واحد مغلق إلتاحة حركة كافية للهواء.



الحرص على اأال يزيد ارتفاع أي حواجز أو هياكل صلبة أخرى تُستخدم لتطويق محيط منطقة األلعاب عن ثالثة أقدام ،باستثناء
األسوار الشبكية أو المواد األخرى التي تحافظ على تدفق الهواء بكميات كافية.



نقل العمليات ووسائل الراحة وأنشطة اللعب الداخلية إلى أبعد حد ممكن خارجاً .إبقاء األنشطة التي تنطوي على مخاوف أمنية،
مثل حجيرات أمناء الصناديق ،في الداخل مع تركيب حواجز تفصل بينها والحد من عدد الزبائن في الداخل في وقت واحد،
وضمان التباعد االجتماعي واستخدام أغطية الوجه .تذكير العمالء الذين يقومون بأنشطة داخلية بالعودة إلى المنطقة الخارجية
بمجرد االنتهاء من تلك األنشطة.



وضع محطات تطهير اليدين في كل المناطق ذات الحركة عالية الكثافة والمناطق األخرى التي تشتمل على وجود طوابير
والتعامل مع رقاقات الفيشة وأوراق اللعب واألموال والتذاكر وغيرها.



الحرص على االستخدام المتكرر لمطهر مناسب لليدين عند قيام أفراد من الجمهور والعمال بتبادل األغراض (مثل أوراق اللعب
أو رقاقات الفيشة) لفترة طويلة من الوقت ،وتذكير الجمهور (باإلشارة و/أو شفهياً) باالمتناع عن مالمسة العينين واألنف والفم.
مراعاة توفير قفازات للجمهور على كل طاولة .توفير وسائل للتخلص من المخلفات في كل مكان تُوفَر فيه قفازات أو مواد أخرى.



توفير فاصل زمني بين مناوبات موزعي الورق إلتاحة الوقت لغسل اليدين بعنايةٍ.



أيام على األقل في
الحرص ،كل  4ساعا ٍ
ت على األقل ،على التخلص من أوراق اللعب أو تعقيمها أو االمتناع عن تداولها لمدة ٍ 7
ألعاب الورق التي يلمس فيها الالعبون تلك األوراق .الحرص ،بعد مرور ما ال يزيد عن  12ساعةً ،على التخلص من أوراق
أيام على األقل في ألعاب الورق التي ال يلمس فيها الالعبون تلك
اللعب أو تعقيمها أو تطهيرها أو االمتناع عن تداولها لمدة ٍ 7
األوراق .ضرورة استخدام موزع الورق والالعبين ومقدمي خدمة الالعبين التكميليين الخارجيين ( )TPPPSلمطهر اليدين قبل
ب وفور االنتهاء من مناوبة اللعب على الطاولة.
البدء باللعب على كل طاولة لع ٍ



استبدال رقاقات الفيشة المستعملة بأخرى نظيفة مع كل مناوب ٍة لموزع الورق وغسل الرقاقات المستعملة وتعقيمها.



تهيئة الطاوالت والكراسي واآلالت وطاوالت األلعاب وغيرها في مناطق الضيوف الخارجية ليتسنى الحفاظ على مسافة تباعد
اجتماعي بمقدار ستة أقدام على األقل فيما بين العمالء والعمال.



خفض عدد الجالسين على طاوالت األلعاب ليتسنى للضيوف زيادة مسافة التباعد االجتماعي .عدم السماح بوقوف المتفرجين الذين
ال يلعبون.



عدم تقديم خدمة الوجبات على طاوالت اللعب .االمتناع عن بيع الكحول إال في حال شرائها مع وجبة ،باتباع التوجيهات
المخصصة للمطاعم .استقبال طلبات المشروبات غير الكحولية وتقديمها للعمالء على طاوالت اللعب .تقديم المشروبات في
س ٍر مختلفةٍ.
عبوا ٍ
ت مغطاةٍ مخصصة لالستخدام لمرة واحدة عند تقديمها على طاوالت يجلس إليها ضيوف من أ ُ َ



إغالق نوافذ المراهنة ليتسنى ترك مسافة فص ٍل بمقدار ستة أقدام على األقل .مراعاة افتتاح مواقع إضافية في أماكن بديلة لزيادة
التباعد االجتماعي وتوفير محطات التطهير في األماكن البديلة.



إعادة تهيئة مناطق جلوس وإغالق األقسام في مرافق المراهنة التابعة .استخدام الحواجز المادية عند الضرورة.



توفير الموارد الالزمة لتعزيز النظافة الشخصية ألفراد الجمهور ،ومنها المناديل وسالت المهمالت التي ال تستلزم لمسها
وصابون اليد ومواقع كافية لغسل اليدين وأدوات تطهير اليدين (الخالية من الميثانول) والمعقِمات والمناشف المخصصة لالستخدام
لمرة واحدة.

