
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توجيه خاص بالقطاعات في ظل  
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 2020أكتوبر  20
 

مة لتناول فتح القطاعات واألنشطة على    هذه اإلرشادات ُمصمَّ

ولكن قد يُطب ِّق مسؤولو الصحة المحليون قواعد   مستوى الوالية.

أكثر صرامة ُمصمَّمة خصيًصا للظروف الوبائية المحلية، لذلك 

يجب على جهات العمل أيًضا التأكد من سياسات الفتح المحلية  

 المعنية. 



 

 امة نظرة ع
، أصدر مسؤول الصحة العامة في الوالية ومدير وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا أمًرا طالبا فيه معظم 2020مارس عام  19في 

 بين السكان. 19-سكان كاليفورنيا بالبقاء في المنزل، لكبح انتشار كوفيد

ن. إذ تتراوح شدة المرض الُمبلغ عنه بين خفيف جدًا )ال على صحة سكان كاليفورنيا غير معروف بالكامل حتى اآل 19-إن أثر كوفيد

تظهر أي أعراض على بعض األشخاص( إلى شديد جدًا قد يؤدي إلى الوفاة. تعد مجموعات محددة أكثر عرضة لخطر االحتجاز في  

لمصابون بحاالت طبية خطيرة  عاًما أو أكبر، وا 65المستشفيات واإلصابة بمضاعفات خطيرة، من بينهم األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

مسبقة مثل أمراض القلب أو الرئة أو داء السكري. يزداد احتمال انتقال العدوى بين األشخاص المخالطين المباشرين أو الموجودين في 

 ت.أماكن سيئة التهوية مع شخص مصاب، حتى إذا لم يكن هذا الشخص يعاني من أي أعراض أو لم تظهر عليه أعراض حتى هذا الوق

ومعدالت اإلصابة به، بحسب كل قطاع أو بحسب    19-ال تتوفر حتى وقتنا الحالي معلومات دقيقة عن أعداد المصابين بكوفيد

المجموعات المهنية، بما في ذلك بين عمال البنية التحتية األساسيين. لقد شهد عدد من أماكن العمل حاالت تفشي متعددة، وهو ما يشير 

أو نقلها. تشمل أمثلة أماكن العمل هذه المستشفيات ومرافق الرعاية طويلة  19-ن لخطر اإلصابة بعدوى كوفيدإلى أن العاملين معرضو

 ومحالت بيع األغذية. والمطاعماألجل والسجون ومصانع إنتاج األغذية والمستودعات ومصانع تجهيز اللحوم 

 خطوات الممكنة، للتأكد من سالمة العاملين والجمهور.نظًرا لتعديل أوامر البقاء في المنزل، من الضروري اتخاذ جميع ال

 تتضمن ممارسات الوقاية األساسية ما يلي:

 التباعد البدني إلى أقصى حد ممكن،  ✓

 استخدام أغطية الوجه من ق بل العاملين )حيثما ال يلزم حماية الجهاز التنفسي( والزبائن أو العمالء،  ✓

 والتطهير المنتظمين،الغسل المتكرر لليدين والتنظيف  ✓

 .19-تدريب العاملين على هذه الممارسات، والعناصر األخرى المذكورة في خطة الوقاية من كوفيد ✓

عالوة على ذلك، سيكون من الضروري تطبيق عمليات مالئمة لتحديد حاالت اإلصابة الجديدة في أماكن العمل، واالستجابة بسرعة 

 ة العامة لوقف انتشار الفيروس. بمجرد تحديدها، والعمل مع سلطات الصح

  



 

 

 الغرض

كما يتضمن أمثلة لألنشطة المسموح   يوفر هذا المستند إرشادات لمشغلي مراكز الترفيه العائلي لدعم بيئة آمنة ونظيفة للعمال والعمالء.

 إرشادات للصناعة للحد من المخاطربها وفقًا لمستوى انتشار الوباء، ولكنه ال يتناول األنشطة كلها وينبغي للمشغلين الرجوع إلى موقع 

يجب على الشركات رصد ومراقبة مستوى المخاطر في المقاطعة التي  ة في هذا التوجيه.لمعلومات عن األنشطة األخرى غير المذكور

  تدير بها أعمالها وإجراء التعديالت المطلوبة على عملياتها:

يُسمح بالعمليات الخارجية ويجب اتباع التعديالت الواردة في هذا الدليل   :1المستوى  -واسع االنتشار  -األرجواني  •

وتشمل أنشطة األماكن المفتوحة: المالعب، وساحات ألواح التزلج المكشوفة، والحلبات المكشوفة للتزلج والتزلج   اإلرشادي.

% من طاقتها االستيعابية، والساحات المكشوفة أللعاب مسدسات الليزر، والساحات  25على الجليد على أن تقتصر على  

على استخدام المضرب، وساحات ألعاب سباق السيارات،   المكشوفة للقتال بمسدسات كرات الصبغة، ومالعب التدرب

  ومضامير الجولف المصغرة، وما إلى ذلك. 

ويسمح بعمل  يُسمح بالعمليات الخارجية ويجب اتباع التعديالت الواردة في هذا الدليل اإلرشادي. :2المستوى  -كبير  -األحمر  •

 األلعاب المستقلة في األماكن المكشوفة.

o  المالهي المستقلة هي ألعاب الركوب )مثل األرجوحة الدوارة أو الساقية الدوارة أو القطارات( التي تعمل على  ألعاب

  نحو مستقل عن بقية ألعاب المالهي وتوجد في منطقة مستقلة ومنفصلة عن بقية المالهي.

o  تقدم أكثر من خدمة من خدمات ال يسمح هذا التوجيه بتنظيم المعارض أو عمل المالهي أو غيرها من األماكن التي

 .الترفيه السابقة

% وذلك لألنشطة التي تنطوي بطبيعتها على التباعد  25يُسمح بالعمليات الداخلية بسعة  :3المستوى   -متوسط  -البرتقالي  •

ي بطبيعتها  وتشمل األنشطة التي تنطو وعلى أفراد المنزل الواحد، ويجب اتباع التعديالت الواردة في هذا الدليل اإلرشادي.

على التباعد ساحات السيارات المتصادمة الداخلية، والمالعب الداخلية للتدرب على استخدام المضرب، ومراكز البولينغ،  

 وألعاب الهروب من المتاهات، وألعاب الواقع االفتراضي وما إلى ذلك.

%  50لمزيد من االختالط والتقارب بسعة يُسمح بالعمليات الداخلية لألنشطة التي تتضمن ا :4المستوى  -قليل  -األصفر  •

ومن األنشطة التي تتضمن المزيد من االختالط والتقارب، ألعاب   ويجب اتباع التعديالت الواردة في هذا الدليل اإلرشادي.

بأحذية الفيديو جيم التي تعمل بالعملة، والترامبولين، والساحات الداخلية للقتال بمسدسات الليزر، والساحات الداخلية للعب 

  التزلج والتزلج على الجليد، والمالعب الداخلية وما إلى ذلك.

يُرجى  .المخطط العام لتأمين األنشطة االقتصاديةللحصول على أحدث المعلومات حول حالة المستوى في المقاطعة، تفضل بزيارة 

المعلومات المحلية ابحث عن  الصحية المحلية يمكن أن يكون لديها معايير أكثر تقييدًا وإغالقات مختلفة.مالحظة أن اإلدارات 

  .لمقاطعتك

تحتوي مراكز الترفيه العائلي على عدد من الجوانب التشغيلية وعروض الخدمات المتاحة في إرشادات أخرى على الموقع ملحوظة: 

وتشمل  اإلرشادات وااللتزام بها. ويجب على المشغلين مراجعة التعديالت الواردة في .إرشادات الصناعة للحد من المخاطراإللكتروني 

 هذه العمليات:

 المدن الترفيهية )إرشادات المدن الترفيهية ومدن المالهي( •

 المطاعم وتقديم الطعام وأماكن تقديم المأكوالت والمشروبات واالمتيازات )إرشادات المطاعم( •

 الحانات )إرشادات الحانات ومصانع الجعة والتقطير(  •

 ليات البيع بالتجزئة )إرشادات البيع بالتجزئة(محالت بيع الهدايا وعم •

  المعارض التفاعلية )إرشادات حدائق الحيوان والمتاحف( •

 خدمات التنظيف والحراسة )إرشادات الخدمات المحدودة( •

 (إرشادات إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا للمالعب الخارجيةالمالعب الخارجية )انظر  •

كان  إال إذا يجب على مراكز الترفيه العائلي إيقاف العروض، مثل عروض السحر وعروض الحيوانات الحية وما إلى ذلك، 

يجب على المنشآت التي تحتوي على مساحة للمؤتمرات وغرف  من الممكن االلتزام بالتباعد البدني وبروتوكوالت التطهير.

https://covid19.ca.gov/ar/industry-guidance/
https://covid19.ca.gov/ar/safer-economy/
https://covid19.ca.gov/ar/get-local-information/
https://covid19.ca.gov/ar/get-local-information/
https://covid19.ca.gov/ar/industry-guidance/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Outdoor%20Playgrounds%20and%20other%20Outdoor%20Recreational%20Facilities.aspx


 

ات الخاصة مثل حفالت أعياد الميالد وما إلى ذلك، أن تبقي تلك المناطق مغلقة  اجتماعات قابلة للتأجير ومناطق أخرى للمناسب

 حتى يُسمح لمثل هذه األنشطة باستئناف التشغيل الُمعدَّل أو الكامل من خالل أمر وتوجيه محدد إلعادة الفتح.

 ال يهدف هذا التوجيه إلى إلغاء أو إبطال أي حقوق للعاملين سواء القانونية أو التنظيمية أو المتفاوض عليها جماعيًا، وهي ليست شاملة

نظًرا لعدم اشتمالها على أوامر الصحة الُمطبقة في المقاطعة، وهي ال تحل محل أي متطلبات تنظيمية حالية تتعلق بالصحة والسالمة مثل 

ابَق على اطالع دائم بالتغييرات في توجيه الصحة    (Cal/OSHA).1صادرة عن قسم الصحة والسالمة المهنية في كاليفورنيا تلك ال

تعتمد إدارة الصحة والسالمة في والية كاليفورنيا  مستمًرا.  19- العامة واألوامر المحلية أو في الوالية، طالما يظل الوضع الخاص بكوفيد

على الموقع  19-توجيهاً أكثر شموالً يمكن االطالع عليه ضمن اإلرشادات العامة لإلدارة، الكائنة على صفحة حماية العاملين من كوفيد

 الشركات وأصحاب العمل. تخص همتوجيهاتعلى األمراض متطلبات إضافية في  لدى مراكز السيطرة اإللكتروني الخاص باإلدارة.

 

 االستخدام اإللزامي ألغطية الوجه 

، والتي تتطلب بشكل عام استخدام  وجهتوجيًها الستخدام أغطية ال( CDPHيونيو، أصدرت وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا )  18في 

 أغطية الوجه لكٍل من أفراد الجمهور والعاملين في جميع األماكن العامة وأماكن العمل حيثما توجد مخاطر عالية للتعرض للمرض. 

 .  التوجيهيمكن االطالع على التفاصيل الكاملة الُمتضمنة لجميع المتطلبات واالستثناءات من هذه القواعد عن طريق 

- تخضع لتحديثات إضافية بناًء على الفهم العلمي الحالي النتقال الفيروس الُمسب ِّب لمرض كوفيد الستخدام أغطية الوجه CDPHإرشادات 

 اإللكتروني لمعرفة أي تغييرات. CDPHويُرجى مراجعة موقع  .19

  

https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/General-Industry.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fspecific-groups%2Fguidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

 خطة محددة ألماكن العمل

خاصة بالمنشأة في كل موقع، وإجراء تقييم شامل للمخاطر لجميع مجاالت   19-كوفيدوضع خطة مكتوبة للوقاية من  •

 العمل وجميع مهام العمل، مع تخصيص شخص في كل منشأة لتطبيق الخطة.

في الخطة الخاصة بمكان العمل،  توجيه وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا الخاص باستخدام أغطية الوجهدمج  •

 مع االستثناءات. مع تضمين سياسة للتعامل 

تحديد معلومات االتصال بإدارة الصحة المحلية في المنطقة التي يقع بها مكان العمل، لإلبالغ بالمعلومات عن تفشي  •

 بين العاملين. 19-مرض كوفيد

 إبالغ العاملين وممثلي العاملين بالخطة وتدريبهم عليها، وإتاحة الخطة للعاملين وممثليهم. •

 أة للتعرف على مدى االمتثال للخطة، وتوثيق أوجه القصور الُمحدَّدة، وتصحيحها.التقييم المنتظم للمنش •

، وتحديد ما إذا قد أسهمت أي عوامل ذات صلة بالعمل في خطر العدوى. 19-التحقيق في أي حالة إصابة بكوفيد •

 تحديث الخطة حسب الحاجة، لمنع المزيد من اإلصابات.

وأوامر أو إرشادات  لتوجيهات وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيامة وفقًا تطبيق العمليات والبروتوكوالت الالز •

 ، إذا شهد مكان العمل تفشيًا. اإلدارة الصحة المحلية 

دقيقة أو أكثر( مع أي عامل ُمصاب، واتخاذ خطوات لعزل  15مباشرين )في حدود ستة أقدام لمدة تحديد المخالطين ال •

 والمخالطين المباشرين. 19-العامل )العاملين( المؤكدة إصابتهم بكوفيد

يكونون  الذين ربما  إخطار جميع الموظفين كتابيًا، وجهات العمل الذين يعمل لديهم الموظفون المتعاقدون من الباطن، •

للحصول على   ، وأبلغ إدارة الصحة المحلية عن تفشي المرض في مكان العمل.19-قد تعرضوا لمرض كوفيد

(، راجع 2020، النظام األساسي لسنة 48)الفصل   AB 685معلومات إضافية حول مسؤوليات جهة العمل تحت 

 . CDPHمن AB 685 أسئلة جهة العمل حول و Cal/OSHAمن  تعزيز اإلنفاذ ومتطلبات اإلبالغ لجهة العمل

يرجى االلتزام بالتوجيهات الواردة أدناه. إن عدم االلتزام بذلك قد ينتج عنه وجود حاالت إصابة في مكان العمل، وهو   •

 ما قد يؤدي إلى إغالق العمليات أو تقييدها لفترة مؤقتة.

 

 مواضيع خاصة بتدريب العاملين 

 لإلصابة بمرض شديد أو الموت. األشخاص األكثر عرضةً وفئات ، وكيفية منع انتشاره، 19- كوفيد معلومات عن •

توجيهات مراكز السيطرة الفحص الذاتي في المنزل، بما في ذلك فحص درجة الحرارة و/أو األعراض باستخدام  •

 . على األمراض

 أهمية عدم الحضور إلى العمل:  •

o ى، أو  لما تحدده مراكز السيطرة على األمراض وفقًا 19-إذا ظهرت على أي عامل أعراض كوفيد ، مثل الحمِّ

القشعريرة، أو السعال، أو ضيق النفس أو صعوبة التنفس، أو التعب، أو ألم في العضالت أو الجسم، أو صداع،  

أو  أو فقدان حديث لحاسة التذوق أو الشم، أو التهاب الحلق، أو احتقان أو سيالن األنف، أو غثيان، أو قيء،

 إسهال، أو

o ولم تنته  مدة عزله، أو 19-إذا تم تشخيص أي عامل بكوفيد ، 

o  واعتبر العامل ضمن المصابين  19- يوًما الماضية بشخص تم تشخيصه بكوفيد 14إذا اتصل أي عامل خالل ،

 المحتملين بالعدوي )أي ال يزال في فترة العزل(.

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB685
https://www.dir.ca.gov/dosh/coronavirus/AB6852020FAQs.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Questions-about-AB-685.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Questions-about-AB-685.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Employer-Questions-about-AB-685.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

إرشادات إدارة كاليفورنيا  تحقيق ، إال بعد 19- ة بكوفيدال يجوز عودة أي عامل إلى العمل بعد تشخيصه باإلصاب •

 . 19-تشخيص اإلصابة بمرض كوفيدللصحة العامة بشأن العودة إلى العمل أو المدرسة بعد 

طلب العناية الطبية في حال تفاقمت حدة األعراض، التي تشمل ألم أو ضغط مستمرين في الصدر أو اضطراب أو  •

الصفحة اإللكترونية الخاصة بمراكز السيطرة على   زرقة الشفتين أو الوجه. تتوفر تحديثات وتفاصيل إضافية على

 .األمراض

ثانية )أو استخدام معقم اليدين  20أهمية غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون، بما في ذلك الغسل بالصابون لمدة  •

يصعب الوصول للمنتج % من األيزوبروبانول )إذا كان 70% على األقل من اإليثانول )مفضل( أو 60يحتوي على 

لألطفال غير الخاضعين للرقابة( عندما ال يستطيع العاملون الوصول إلى حوض أو محطة غسيل يدين، وفقًا 

ألنها سامة   الميثانوللتي تحتوي على ال تستخدم مطلقًا مطهرات اليد ا(. لتوجيهات مراكز السيطرة على األمراض

 .جدًا لألطفال والبالغين

 البدني أدناه(.أهمية التباعد البدني في العمل وخارج العمل على حٍد سواء )انظر قسم التباعد  •

 االستخدام المالئم ألغطية الوجه، وتشمل:  •

o ( أغطية الوجه ال تندرج ضمن معدات الوقاية الشخصيةPPE.) 

o .أغطية الوجه ال تُستخدم بدياًل عن الحاجة إلى التباعد البدني والغسل المتكرر لليدين 

o .يجب أن تغطي أغطية الوجه األنف والفم 

o  أيديهم أو تعقيمها قبل وبعد استخدام أغطية الوجه أو تعديل وضعها. ينبغي على العاملين غسل 

o .تجنب مالمسة العينين واألنف والفم 

o .يجب أال تتم مشاركة أغطية الوجه، وينبغي غسلها أو التخلص منها بعد كل مناوبة عمل 

، الذي يحدد  توجيه وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا الخاص باستخدام أغطية الوجه المعلومات الواردة في  •

الحاالت التي يجب ارتداء أغطية الوجه فيها واستثناءاتها، باإلضافة إلى أي سياسات وقواعد عمل وممارسات  

اعتمدها صاحب العمل لضمان استخدام أغطية الوجه. ينبغي أن يتضمن التدريب أيًضا سياسات صاحب العمل حول 

 كيفية التعامل مع األشخاص المستثنين من ارتداء أغطية الوجه. 

ضمان أي تدريب المتعاقدين المستقلين أو العاملين المتعاقدين أو المؤقتين في المرفق بشكل صحيح أيًضا على   •

وتوفير اإلمدادات الالزمة ومعدات الوقاية الشخصية. مناقشة هذه المسؤوليات   19-ياسات الوقاية من مرض كوفيد س

 مسبقًا مع مؤسسات استقدام العاملين المؤقتين و/أو المتعاقدين.

ماليًا  معلومات عن مخصصات اإلجازة مدفوعة األجر التي قد يحق للعامل الحصول عليها، والتي من شأنها أن تيسر  •

الحكومية الداعمة لإلجازة المرضية وتعويض العاملين في  البرامج بقاءه في المنزل. اطلع على معلومات إضافية عن

أواًل لالستجابة  قانون األسر ، بما في ذلك حقوق العاملين في الحصول على إجازة مرضية بموجب19-ل كوفيدظ

 .  (Families First Coronavirus Response Actلفيروس كورونا )

 

 تدابير السيطرة الشخصية وإجراء الفحص

توفير فحوصات لدرجة الحرارة و/أو األعراض لجميع العاملين في بداية مناوبات عملهم وأي من الموردين أو  •

المقاولين أو غيرهم من العاملين الذين يدخلون المؤسسة. التأكد من أن القائم على فحص درجة الحرارة أو األعراض  

 يتجنب المخالطة المباشرة مع العاملين إلى أقصى حد ممكن. 

في حالة اإللزام بإجراء فحص ذاتي في المنزل، وهو يُعد خياًرا مالئًما وبدياًل لتوفيره في المنشأة، تأكد من أنه تم  •

، وفقًا توجيهات مراكز السيطرة على األمراض إجراء الفحص قبل ترك العامل للمنزل والتوجه إلى المناوبة، واتبع

 لما هو منصوص عليه تحت قسم موضوعات تُستخدم في تدريب العاملين أعاله.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-consumers-should-not-use
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
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 على البقاء في المنزل.  19-تشجيع العاملين والزائرين المرضى أو الذين يعانون من أعراض مرض كوفيد •

الزمة للعاملين، حيثما يلزم، والتي تشمل واقي العينين يجب على أصحاب العمل توفير جميع معدات الوقاية ال •

 والقفازات، والتأكد من استخدامهم لها.

ينبغي على أصحاب العمل التفكير في الحاالت حيث قد يكون استخدام القفازات التي تُستخدم لمرة واحدة مفيدًا لتكملة   •

يقوم العاملون بفحص اآلخرين بحثًا عن األعراض  غسل اليدين المتكرر أو استخدام معقم اليدين؛ مثل الحاالت حيث 

أو يتعاملون مع األشياء التي يتم لمسها بشكل شائع. ينبغي على العاملين ارتداء القفازات عند التعامل مع األغراض  

 الملوثة بسوائل الجسم. 

العمالء أو زمالء  يجب على العمال الذين يجب أن يكونوا باستمرار على بُعد مسافة ستة أقدام بحد أقصى من   •

العمل )على سبيل المثال، لتجهيز وتأمين العمالء بمعدات السالمة( ارتداء حاجز ثانوي )مثل واقي الوجه أو  

ويجب على جميع العمال تقليل مقدار الوقت الذي يقضونه في   نظارات السالمة( باإلضافة إلى غطاء الوجه.

 نطاق ستة أقدام من العمالء.

يجب إخراج العمالء  استخدام أغطية الوجه إلزاميًا في المنشأة كلها بما في ذلك جميع األماكن الداخلية والخارجية.يُعد  •

اسمح بدخول الضيوف المعفيين من ارتداء أغطية الوجه كما هو مذكور في   الذين ال يلتزمون من المنشأة على الفور.

 .الستخدام أغطية الوجه CDPHإرشادات 

يجب على أصحاب العمل اتخاذ تدابير وقائية معقولة، بما في ذلك التنبيه في نظام اإلذاعة الداخلية، ونشر الفتات في   •

ة بوضوح وفي تأكيدات الحجز، لتذكير الجمهور بأنه يجب عليهم ارتداء أغطية الوجه  مواقع استراتيجية ومرئي

وتكرار غسل أيديهم وعدم لمس وجوههم، وممارسة التباعد البدني،  باستثناء لحظات تناول الطعام والشراب

 ثانية، واستخدام معقم اليدين.   20بالصابون مدة ال تقل عن 

معفيين من ارتدائه بموجب وإال لن يُسمح لهم بدخول المنشأة )ما لم يكونوا الزائرين مقدًما بإحضار غطاء وجه تذكير  •

   ادرس توفير أغطية وجه للعمالء الذين قد يحضرون بدونها.(. دام أغطية الوجهالستخ CDPHإرشادات 

، ومطالبتهم يجب فحص العمالء والزوار قبل دخولهم للكشف عن ارتفاع درجة الحرارة وأي أعراض أخرى •

غاء ويحق للموظفين إلباستخدام معقم اليدين، وإحضار وارتداء غطاء وجه عند عدم تناول الطعام أو الشراب. 

 الحجوزات لألفراد/الجهات الذين معهم عمالء تظهر عليهم أعراض المرض ورفض دخولهم. 

عرض مجموعة من القواعد المرئية بوضوح للزبائن والموظفين عند المدخل )المداخل( والتي يجب أن تكون شرًطا  •

الرتداء غطاء للوجه طوال الوقت، سواٌء أكان في األماكن الداخلية أو الخارجية،   للدخول. قد تتضمن القواعد تعليمات

واستخدام معقم اليدين، والحفاظ على التباعد البدني عن الزبائن اآلخرين،  باستثناء أوقات تناول الطعام أو الشراب،

لية، والتغييرات في خدمات وتجنب اللمس غير الضروري ألسطح المطعم، ومعلومات االتصال بإدارة الصحة المح

 المطعم. كلما أمكن، ينبغي أن تكون القواعد متاحة بشكل رقمي، وتشمل صور توضيحية، وما إلى ذلك.

 بروتوكوالت التهوية والتنظيف والتطهير

أعلى  حيثما كان ذلك ممكنًا، قم بتركيب منظفات هواء محمولة عالية الكفاءة، ورفع مستوى فالتر الهواء في المبنى إلى  •

 األخرى.  كفاءة ممكنة، وإجراء تعديالت أخرى لزيادة كمية الهواء الخارجي والتهوية في المكاتب والمساحات الداخلية

دقيقة على األقل بين دخول األسر المختلفة إلى األماكن الداخلية وذلك إلعطاء فرصة   30قدر اإلمكان، اترك فترة  •

 ذلك مثالً بترك فترات بين مواعيد حجز األنشطة. ويمكن تحقيق  لتهوية المكان على نحو كاٍف،

بشكل دوري للحصول على تحديثات حول إرشادات جودة الهواء الداخلي والتهوية  اإللكتروني  CDPHموقع راجع  •

 .للوقاية من األمراض المنقولة بالهواء في األماكن المغلقة

إجراء تنظيف شامل في المناطق المعرضة للتزاحم مثل مناطق انتظار الزبائن والردهات وغرف استراحة العاملين   •

لخروج، بما في ذلك الساللم وأزرار استدعاء المصعد. قم بالتطهير المتكرر وما إلى ذلك، ومناطق الدخول وا

لألسطح التي تستخدم على نحو مشترك، بما في ذلك المناضد وماكينات البطاقات االئتمانية وشاشات اللمس واألزرار 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/EHLB/IAQ/Pages/Airborne-Diseases.aspx


 

التي تعمل بالنقود ومقابض األبواب ومساند األذرع والمراحيض ومرافق غسل اليدين وألعاب االسترداد واأللعاب 

 المعدنية وماكينات البيع اآللي، وما إلى ذلك. 

تطهير األغراض المستأجرة أو المشتركة قبل تسليمها للزبون أو استالمها منه بعد االستخدام، بما في ذلك كرات  •

ق مناطق البولينغ وكرات الجولف ومضارب الجولف وأدوات الكتابة ومضارب الكرة واألحذية والخوذات، إلخ. إغال

الخدمة الذاتية الختيار األغراض لأللعاب أو األنشطة، مثل وضع كرات البولينغ على الرفوف التي يمكن الوصول 

 إليها، وقم بتوفير هذه األغراض للزبائن بشكل فردي.

( معقم اليدين في جميع أنحاء مناطق األنشطة والردهات ومناطق الخدمة لكي  dispensersتوفير موزعات ) •

يستخدمها الزبائن والعاملون. ينبغي أن يكون معقم اليدين متاًحا للزبائن الستخدامه عندما يحدث تالمس بين أغراض  

دة، إلخ..( تشجيع األنشطة واألسطح المشتركة )مثل كرات الجولف وكؤوس الجولف وكرات البولينغ ووسائل العو

على غسل اليدين و/أو استخدام معقم اليدين بصورة دائمة أثناء استخدام المعدات واألغراض. تذكير أفراد   الزبائن

الجمهور )باستخدام الالفتات و/أو بشكل شفهي( بعدم لمس العين واألنف والفم. التفكير في توفير القفازات التي 

ن مناطق األنشطة لكي يستخدمها أفراد الجمهور. إتاحة وسائل التخلص من  تُستخدم لمرة واحدة في كل منطقة م

 األغراض المستعملة في كل موقع يتم توفير القفازات فيه. 

توفير أغراض تستخدم مرة واحدة فقط أو فردية االستخدام كلما أمكن ذلك. قد يشمل ذلك بطاقات النتائج وأقالم  •

تخدم لمرة واحدة فقط، فعندئذ قم بتطهير األغراض بشكل مالئم قبل وبعد الرصاص، إلخ. إذا تعذر توفير بدائل تس

 استخدام الزبون لها. 

تنظيف وتطهير منطقة النشاط لكل زبون جيدًا قبل كل استخدام. قد يتضمن ذلك تطهير المناضد والمقاعد وكراسي  •

سمح بوجود وقت كافي للتطهير  إلخ. ا واألزرار، وعصي التحكم، والكرات، ،األطفال والطاوالت وشاشات اللمس

المناسب من خالل اتباع تعليمات استخدام المنتج. تحتاج المطهرات المعتمدة من قبل وكالة حماية البيئة إلى حد أدنى 

 من وقت التالمس )يتراوح من ثواني إلى دقائق( لكي تصبح فعالة ضد فيروس كورونا الذي يصيب اإلنسان.

اركها العاملون بين المناوبات أو بين المستخدمين، أيهما أكثر تكراًرا، بصفة  تنظيف وتطهير األسطح التي يتش  •

منتظمة، بما في ذلك على، سبيل المثال ال الحصر، أسطح العمل والساعات الزمنية وماكينات النسخ والمفاتيح  

وأجهزة المكتب  ومعدات التنظيف وآالت األلعاب، إلخ. تجنب مشاركة المعدات مثل الهواتف واألجهزة اللوحية 

 واألدوات كلما أمكن ذلك. ال تُشارك معدات الوقاية الشخصية نهائيًا.

إتاحة وقت للعاملين لتنفيذ ممارسات التنظيف خالل مناوباتهم. قم بتعيين مهام التنظيف خالل ساعات العمل كجزء من  •

شركات التنظيف الخارجية لمواجهة  تعاقد على توفير خيارات للحصول على مساعدة من  الواجبات الوظيفة للعاملين.

 زيادة الحاجة التنظيف حسب الحاجة. 

تجهيز األجهزة الطرفية والمكاتب ومكاتب المساعدة بالمنتجات الصحية المالئمة، بما في ذلك معقم اليدين والمناديل  •

 شر.المطهرة، وقم بتوفير معقمات شخصية لليدين لجميع الموظفين الذين يساعدون الزبائن بشكل مبا

التأكد من أن دورات المياه جاهزة للعمل ومزودة بالتجهيزات في جميع األوقات، مع توفير صابون إضافي ومناشف  •

 ورقية ومعقم لليدين، عند الحاجة. 

توفير الموارد لتعزيز النظافة الشخصية للعاملين. يشمل ذلك توفير المناديل وحاويات القمامة التي تعمل بدون لمس   •

اليد ووقٍت كاٍف لغسل اليدين ومعقمات األيدي التي تحتوي على الكحول ومناديل التطهير والمناديل التي وصابون 

 تستخدم لمرة واحدة. 

المعتمدة  ، ُمدرجة على القائمة 19-لالستخدام ضد كوفيد عند اختيار مواد كيميائية مطهرة، استخدم منتجات معتمدة •

ت تحمل ملصق يفيد أنها  ، واتباع تعليمات استخدام المنتج. استخدام مطهرا(EPAحماية البيئة ) الصادرة عن وكالة 

مالعق كبيرة لكل جالون   5فعالة ضد مسببات األمراض الفيروسية الناشئة، أو محاليل التبييض المنزلية المخففة )

% على األقل، المناسبة لالستخدام على السطح. تقديم تدريب للعاملين  70ماء( أو محاليل تحتوي على الكحول بنسبة 

ليمات الجهات الُمصنعة، ومتطلبات التهوية، ومتطلبات قسم الصحة والسالمة المهنية على المخاطر الكيميائية، وتع

اآلمن. يجب على العاملين الذين يستخدمون المنظفات أو المطهرات ارتداء القفازات في كاليفورنيا المتعلقة باالستخدام 

التي توصي باستخدامها   وسائل التنظيف اآلمنة ضد الربواتبع  ومعدات الحماية األخرى حسب متطلبات المنتج.

 وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا، واحرص على توفر تهوية مالئمة. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 

للتأكد من أن جميع أنظمة  اتبع اإلجراءاتواألمراض األخرى المرتبطة بالمياه،  بداء الفيالقةللحدِّ من خطر اإلصابة  •

 م بعد إغالق المنشأة لفترة طويلة.المياه ومكوناتها )مثل صنابير الشرب ونوافير الزينة( آمنة لالستخدا

 تنظيم أو تعديل ساعات عمل المنشأة لتوفير وقتًا كافيًا للتنظيف المنتظم والشامل. •

تركيب وتشجيع استخدام البطاقات االئتمانية واألجهزة التي تعمل بدون استخدام اليدين، إن أمكن، بما في ذلك كشافات  •

س وموزعات الصابون والمناشف الورقية األوتوماتيكية وأنظمة بطاقات  استشعار الحركة وأنظمة الدفع بدون تالم

 ساعات العمل.

عدم تنظيف األرضيات، حيثما أمكن، باستخدام المكانس أو وسائل أخرى يمكن أن تنشر مسببات األمراض في   •

استخدم مكنسة كهربائية   ما لم يكن لدى جميع األشخاص في المنطقة معدات الوقاية الشخصية المناسبة. الهواء،

 ، حيثما أمكن.HEPAمزودة بمرشح 

 توجيهات التباعد البدني 

  .19-: ال يكفي التباعد البدني وحده لمنع انتقال كوفيدتحذير •

قصر مجموعات الزبائن على أسرة معيشية واحدة فقط. ال يحتاج األفراد من نفس األسرة المعيشية إلى التباعد بمسافة   •

 ستة أقدام. 

ينبغي أن تقوم مراكز الترفيه العائلي التي تضم أكشاك للوجبات السريعة والمشروبات بتشجيع الزبائن على الطلب  •

عبر اإلنترنت أو من خالل الهاتف، إذا أمكن ذلك، وجعل الوجبات والمشروبات متاحة لخدمة االستالم(. استخدام 

البدني بمسافة ستة أقدام على األقل أثناء االنتظار في الطابور. اإلشارات المرئية للتأكد من حفاظ الزبائن على التباعد 

 تركيب حواجز فاصلة على مناضد أكشاك الوجبات السريعة، إذا أمكن. 

بتركيب حواجز أو تقسيمات فعلية فاصلة بين مناطق األلعاب ومناطق   في حالة تعذر االلتزام بالتباعد البدني، قم •

الجلوس ومناطق األنواع األخرى من األنشطة لتقليل التعرض بين الزبائن. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، أوقف استخدام  

 مناطق النشاط هذه )باستخدام اإلشارات المرئية وإزالة األغراض، إلخ(.  

خذوا في االعتبار ما إذا كانت ممارسة أي نشاط قد تتسبب في مطالبة الزبون بمساحة  ينبغي على المشغلين أن يأ •

 إضافية وإجراء تعديالت لضمان التباعد البدني بشكل كاٍف.

تطبيق أنظمة حجز التذاكر المحددة بوقت و/أو المسبقة والمواعيد المحددة مسبقًا لمناطق الجلوس أو مناطق األنشطة،  •

ج أوقات زيارات الزبائن والمساعدة في الحفاظ على التباعد البدني. اطلب من العمالء االنتظار متى أمكن ذلك، لتدر

 في سياراتهم حتى موعد حجزهم والحضور والمغادرة في مجموعة واحدة لتقليل التدفق المتبادل للعمالء والموظفين.

في جعل المسافة بين األشخاص تخصيص موظفين إلدارة حركة العمالء عندما تتسبب المشاركة في األنشطة  •

وبعضهم أقل من ستة أقدام، مثل منع التجمع في المناطق الضيقة ومنع المجموعات من اللعب في مالعب الجولف،  

 إلخ. 

اتخاذ التدابير الوقائية لضمان التباعد البدني بين األشخاص بمسافة ستة أقدام على األقل، وذلك مثل أثناء االنتظار   •

ور. يمكن أن يشمل هذا استخدام فواصل مادية أو إشارات مرئية )على سبيل المثال، عالمات على  الزبائن في الطاب

 األرض أو الفتات، إلرشاد العاملين والزبائن/ الزوار إلى األماكن التي ينبغي عليهم الوقوف فيها(. 

 لعاملين والزبائن.تركيب حواجز فاصلة حيثما ال يمكن الحفاظ على التباعد البدني لتقليل التعرض بين ا •

 أقل من ستة أقدام.  الزبائنينبغي على جميع العاملين تقليل مدة الوقت الذي يقضونه والمسافة بينهم وبين  •

تخصيص طرق منفصلة للدخول والخروج إلى المرافق ومناطق األنشطة ومناطق الجلوس ومناطق العمل، إلخ، إن   •

التقليل من فرص مرور األشخاص بالقرب من بعضهم البعض. أمكن، للمساعدة في الحفاظ على التباعد البدني و

من المرور بجانب بعضهم   العاملين والزبائنإنشاء ممرات وطرق في اتجاه واحد للسير على األقدام، إن أمكن، لمنع 

 البعض.

https://www.cdc.gov/legionella/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html


 

العاملين )على  التفكير في توفير خيارات للعاملين الذين يطلبون تعديل المهام لتقليل اختالطهم بالزبائن وغيرهم من  •

 سبيل المثال، إدارة الجرد بداًل من العمل كصراف أو إدارة االحتياجات اإلدارية من خالل العمل عن بعد(.

ال تسمح لألشخاص بالتجمع في المناطق ذات االزدحام الشديد مثل الحمامات والممرات ومناطق بيع المشروبات   •

 والحجز ومنصات بطاقات االئتمان وما إلى ذلك. 

دة تنظيم أماكن العمل، إذا أمكن ذلك، للسماح بالحفاظ على مسافة ستة أقدام بين العاملين. عقد اجتماعات مصغرة  إعا •

في المنشآت للحفاظ على تطبيق توجيهات التباعد البدني، وفكر في عقد االجتماعات بالخارج أو عن طريق المنصات  

 اإللكترونية أو الهاتف.

غرف االستراحة، باستخدام الحواجز وزيادة المسافة  حفاظ على التباعد االجتماعي في تأكد من أن العمال يمكنهم ال •

بين الطاوالت/ الكراسي لفصل العاملين، وما إلى ذلك. حيثما أمكن، قم بإنشاء مناطق استراحة في الهواء الطلق 

مال عدم التجمع أثناء فترات  اطلب من العباستخدام أغطية التظليل وترتيبات المقاعد التي تضمن التباعد البدني. 

 الراحة، وتأكد من أنهم ال يأكلون أو يشربون بدون أغطية للوجه إال وهم على بُعد ستة أقدام من بعضهم البعض.

وضع قيودًا إضافية على عدد العاملين في المناطق المغلقة، مثل غرف اإلمداد ومناطق المناضد، لضمان الفصل   •

 لحد من انتقال الفيروس. بمسافة ستة أقدام على األقل ل

توزيع مواعيد استراحة العاملين على فترات متعاقبة وفقًا للوائح األجور والعمل بنظام الساعة بهدف الحفاظ على   •

 بروتوكوالت التباعد البدني.

إعادة تصميم أماكن ركن السيارات، لتقليل نقاط التجمع وضمان تحقيق الفصل المطلوب )على سبيل المثال، ترك  •

 موقف فارغ بين السيارة واألخرى والدفع من خالل نظام ال يتطلب اللمس، إلخ(. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

قسم الصحة والسالمة المهنية في العمل جميع معايير  يجب مراعاة متطلبات إضافية للفئات األكثر عرضة لإلصابة. يجب أن يستوفي أصحاب  1  

وزارة الصحة  و(  (CDC رة على األمراض والوقاية منهامراكز السيطوأن تكون على استعداد لاللتزام بالتوجيه الصادر عنها وكذلك توجيه  كاليفورنيا

 باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون أصحاب العمل على استعداد لتغيير عملياتهم مع تغير تلك التوجيهات. . (CDPH)العامة لوالية كاليفورنيا 

https://www.dir.ca.gov/
https://www.dir.ca.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
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https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/programs/cid/dcdc/pages/guidance.aspx
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