توجيه خاص بالقطاعات في
ظل كوفيدCOVID-( 19-
:)19
الفنادق وأماكن اإلقامة ووحدات
اإليجار قصير المدى

 20أكتوبر 2020
تمت صياغة هذا الدليل لمخاطبة القطاعات واألنشطة التي ستعيد
مزاولة أعمالها على مستوى الوالية .ومع ذلك ،قد يطبق مسؤولو
صا للظروف
الصحة المحليون قواعد أكثر صرامة مصممة خصي ً
ضا تأكيد
الوبائية المحلية ،لذلك ينبغي على أصحاب األعمال أي ً
سياسات مزاولة األعمال المحلية ذات الصلة.

نظرة عامة
أمرا طالبا فيه معظم
في  19مارس عام  ،2020أصدر مسؤول الصحة العامة في الوالية ومدير وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا ً
سكان كاليفورنيا بالبقاء في المنزل ،لكبح انتشار كوفيد 19-بين السكان.
المبلغ عنه بين خفيف جدًا (ال تظهر
إن أثر كوفيد 19-على صحة سكان كاليفورنيا غير معروف بالكامل حتى اآلن .إذ تتراوح شدة المرض ُ
جدا قد يؤدي إلى الوفاة .تعد مجموعات محددة أكثر عرضة لخطر االحتجاز في المستشفيات
أي أعراض على بعض األشخاص) إلى شديد ً
عاما أو أكبر ،والمصابون بحاالت طبية خطيرة مسبقة مثل
واإلصابة بمضاعفات خطيرة ،من بينهم األشخاص الذين تبلغ أعمارهم ً 65
أمراض القلب أو الرئة أو داء السكري .يزداد احتمال انتقال العدوى بين األشخاص المخالطين المباشرين أو الموجودين في أماكن سيئة
التهوية مع شخص مصاب ،حتى إذا لم يكن هذا الشخص يعاني من أي أعراض أو لم تظهر عليه أعراض حتى هذا الوقت.
ال تتوفر حتى وقتنا الحالي معلومات دقيقة عن أعداد المصابين بكوفيد 19-ومعدالت اإلصابة به ،بحسب كل قطاع أو بحسب المجموعات
المهنية ،بما في ذلك بين عمال البنية التحتية األساسيين .لقد شهد عدد من أماكن العمل حاالت تفشي متعددة ،وهو ما يشير إلى أن العاملين
معرضون لخطر اإلصابة بعدوى كوفيد 19-أو نقلها .تشمل أمثلة أماكن العمل هذه المستشفيات ومرافق الرعاية طويلة األجل والسجون
ومصانع إنتاج األغذية والمستودعات ومصانع تجهيز اللحوم والمطاعم ومحالت بيع األغذية.
نظرا لتعديل أوامر البقاء في المنزل ،من الضروري اتخاذ جميع الخطوات الممكنة ،للتأكد من سالمة العاملين والجمهور.
ً
تتضمن ممارسات الوقاية األساسية ما يلي:
✓ التباعد البدني إلى أقصى حد ممكن،
✓ استخدام أغطية الوجه من ِقبل العاملين (حيثما ال يلزم حماية الجهاز التنفسي) والزبائن،
✓ الغسل المتكرر لليدين والتنظيف والتطهير المنتظمين،
✓ تدريب العاملين على هذه الممارسات ،والعناصر األخرى المذكورة في خطة الوقاية من كوفيد.19-
عالوة على ذلك ،سيكون من الضروري تطبيق عمليات مالئمة لتحديد حاالت اإلصابة الجديدة في أماكن العمل ،واالستجابة بسرعة بمجرد
تحديدها ،والعمل مع سلطات الصحة العامة لوقف انتشار الفيروس.

الغرض
تقدّم هذه الوثيقة توجي ًها يتعلق بالفنادق وأماكن اإلقامة واإليجار قصير المدى (مشغلو أماكن اإلقامة) بهدف دعم بيئة آمنة ونظيفة للعاملين
والزبائن .يجب على المؤسسات التجارية تحديد مستوى المخاطر في نطاق المقاطعة ومراقبته بالنسبة للمقاطعة التي تؤدي بها المؤسسة
أعمالها وإجراء التعديالت المطلوبة على عملياتها:
•

األرجواني – واسع االنتشار – المستوى  :1يُسمح ألماكن اإلقامة بمزاولة عملياتها .يجب على مراكز اللياقة البدنية مزاولة
أعمالها في األماكن الخارجية .ال يمكن تشغيل أحواض المياه الساخنة الخارجية إال لتستخدمها مجموعات من داخل األسرة
المعيشية أو في الحاالت التي يمكن فيها الحفاظ على مسافة ستة أقدام .يجب االستمرار في إغالق برك السباحة وأحواض المياه
الساخنة وحمامات الساونا وغرف البخار في األماكن الداخلية .يجب أن تتبع عمليات أماكن اإلقامة هذا التوجيه.

•

األحمر – جوهري – المستوى  :2يُسمح ألماكن اإلقامة بمزاولة عملياتها .يمكن أن تزاول مراكز اللياقة البدنية أعمالها الداخلية
بقدرة  %10من طاقتها االستيعابية .يجب االستمرار في إغالق برك السباحة وأحواض المياه الساخنة وحمامات الساونا وغرف
البخار في األماكن الداخلية .يجب أن تتبع عمليات أماكن اإلقامة التعديالت الواردة في هذا التوجيه.

•

البرتقالي – متوسط – المستوى  :3يُسمح ألماكن اإلقامة بمزاولة عملياتها .يمكن أن تزاول مراكز اللياقة البدنية أعمالها
الداخلية بقدرة  %25من طاقتها االستيعابية .يمكن تشغيل برك السباحة الداخلية في حالة إمكانية الحفاظ على التباعد البدني بين
المجموعات من خارج األسرة المعيشية الواحدة .ال تشمل برك السباحة الداخلية أي متنزهات مائية أو ألعاب مائية داخلية .يجب
االستمرار في إغالق أحواض المياه الساخنة وحمامات الساونا وغرف البخار في األماكن الداخلية .يجب أن تتبع عمليات أماكن
اإلقامة التعديالت الواردة في هذا التوجيه.

•

األصفر – بسيط – المستوى  :4يُسمح ألماكن اإلقامة بمزاولة عملياتها .يمكن أن تزاول مراكز اللياقة البدنية أعمالها الداخلية
بقدرة  %50من طاقتها االستيعابية .يمكن تشغيل برك السباحة وأحواض المياه الساخنة وحمامات الساونا وغرف البخار
الداخلية ،لكن يجب الحفاظ على التباعد البدني بين المجموعات من خارج األسرة المعيشية الواحدة .ال تشمل برك السباحة
الداخلية أي متنزهات مائية أو ألعاب مائية داخلية .يجب أن تتبع عمليات أماكن اإلقامة التعديالت الواردة في هذا التوجيه.

للحصول على أحدث المعلومات حول حالة المستوى بالمقاطعة ،تفضل بزيارة صفحة مخطط عمل القتصاد أكثر ً
أمانا .يرجى مالحظة أن
إدارات الصحة المحلية قد يكون لديها معايير أكثر تقييدًا وحاالت إغالق مختلفة .ابحث عن المعلومات المحلية لمقاطعتك.
مالحظة :قد يتوفر عدد من الجوانب التشغيلية ومستويات لتقديم الخدمات التي تتعلق بمشغلي أماكن اإلقامة في توجيه آخر على الموقع
اإللكتروني توجيه تقليل الخطر في القطاع .يجب على المشغلين االطالع على هذا التوجيه ،لتطبيق البروتوكوالت التي تناسب جميع
جوانب العمليات لديهم .تتضمن هذه العمليات ما يلي:
•

المطاعم وأماكن تناول الطعام والخدمات الغذائية (التوجيه الخاص بالمطاعم)

•

الحانات (التوجيه الخاص بالحانات ومصانع الجعة ومعامل التقطير)

•

صاالت األلعاب الرياضية ومراكز اللياقة البدنية وتعليمات لممارسة التمارين الرياضية (انظر التوجيه الخاص بمرافق اللياقة
البدنية)

•

متاجر الهدايا وعمليات البيع بالتجزئة (التوجيه الخاص بمتاجر البيع بالتجزئة)

•

مراكز الترفيه العائلية ،بما فيها مرافق الجولف وصاالت ألعاب اآلركيد المصغرة (التوجيه الخاص بمراكز الترفيه العائلية)

•

رعاية األطفال (التوجيه الخاص برعاية األطفال)

•

عربات الترام والنقل المكوكي ووسائل النقل األخرى (التوجيهات الخاصة بناقالت الركاب العامة والخاصة ووسائل النقل
ونقل الركاب بالسكك الحديدية بين المدن)
ً
ووفقا لاللتزامات تجاه األفراد من ذوي اإلعاقات.
 oتقييد خدمة النقل المكوكية كلما أمكن

•

الخدمات األرضية وصيانة المباني وخدمات الحراسة (التوجيه الخاص بالخدمات المحدودة)

يجب على الفنادق وأماكن اإلقامة واإليجار قصير المدى التي تحتوي على قاعات اجتماعات أو صاالت والئم أو مراكز مؤتمرات االستمرار
في غلق هذه المنشآت حتى يتم السماح باستئناف العمل المعدّل أو الكامل .يجب على مديري العقارات ومشغلي الملكيات المشتركة ومالكي
ومشغلي وحدات اإليجار اآلخرين تأجير الوحدات الشاغرة فقط وال يمكنهم تأجير غرف أو مساحات داخل محل إقامة مأهول حتى يتم
إخطارهم بغير ذلك .إن المسكن أو الوحدة التي يتم تأجيرها في ظل الغياب الفعلي للمشغل ،أو التي تحتوي على مدخل ومخرج خارجيين
منفصلين بما ال يتطلب استخدام المرافق المشتركة ،وغير المأهولة بطريقة أخرى ،ينبغي اعتبارها وحدة شاغرة .عند السماح بإعادة مزاولة
المعدل أو الكامل ،ينبغي على المشغلين مراجعة مخطط عمل القتصاد أكثر ً
أمانا.
العمليات بالتشغيل ُ
نظرا
ال يهدف هذا التوجيه إلى إلغاء أو إبطال أي حقوق للعاملين سواء القانونية أو التنظيمية أو المتفاوض عليها
ً
جماعيا ،وهي ليست شاملة ً
المطبقة في المقاطعة ،وهي ال تحل محل أي متطلبات تنظيمية حالية تتعلق بالصحة والسالمة مثل تلك
لعدم اشتمالها على أوامر الصحة ُ
1
الصادرة عن قسم الصحة والسالمة المهنية في كاليفورنيا ) .(Cal/OSHAاب َق على اطالع دائم بالتغييرات في توجيه الصحة العامة
توجيها
مستمرا .ينشر قسم الصحة والسالمة المهنية في كاليفورنيا
واألوامر المحلية أو في الوالية ،طالما يظل الوضع الخاص بكوفيد19-
ً
ً
أوسع عن الصحة والسالمة في الدليل الخاص بهم على صفحة الموقع اإللكتروني الخاصة بمتطلبات حماية العاملين من فيروس كورونا .لدى
إضافيا يخص الشركات وأصحاب العمل.
توجيها
مراكز السيطرة على األمراض
ً
ً

االستخدام اإللزامي ألغطية الوجه
توجيها الستخدام أغطية الوجه ،والتي تتطلب بشكل عام استخدام
في  18يونيو ،أصدرت وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا ()CDPH
ً
أغطية الوجه لك ٍل من أفراد الجمهور والعاملين في جميع األماكن العامة وأماكن العمل حيثما توجد مخاطر عالية للتعرض للمرض .يمكن
المتضمنة لجميع المتطلبات واالستثناءات من هذه القواعد عن طريق التوجيه.
االطالع على التفاصيل الكاملة ُ
يخضع توجيه وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا الخاص باستخدام أغطية الوجه لتحديثات إضافية بنا ًء على الفهم العلمي الحالي
النتقال الفيروس المسبب لكوفيد .19-يرجى الذهاب إلى موقع  CDPHاإللكتروني لالطالع على أي تحديثات.

خطة محددة ألماكن العمل
•

وضع خطة مكتوبة للوقاية من كوفيد 19-خاصة بالمنشأة في كل موقع ،وإجراء تقييم شامل للمخاطر لجميع مجاالت
العمل وجميع مهام العمل ،مع تخصيص شخص في كل منشأة لتطبيق الخطة.

•

دمج توجيه وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا الخاص باستخدام أغطية الوجه في الخطة الخاصة بمكان العمل،
مع تضمين سياسة للتعامل مع االستثناءات.

•

تحديد معلومات االتصال بإدارة الصحة المحلية في المنطقة التي يقع بها مكان العمل ،لإلبالغ بالمعلومات عن
تفشي مرض كوفيد 19-بين العاملين أو الزبائن.

•

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

•

التقييم المنتظم لمكان العمل للتعرف على مدى االمتثال للخطة ،وتوثيق أوجه القصور ُ َّ
المحددة ،وتصحيحها.

•

التحقيق في أي حالة إصابة بكوفيد ،19-وتحديد ما إذا قد أسهمت أي عوامل ذات صلة بالعمل في خطر العدوى.
تحديث الخطة حسب الحاجة ،لمنع المزيد من اإلصابات.

•

تطبيق العمليات والبروتوكوالت الالزمة ً
وفقا لتوجيهات وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا وأوامر أو توجيهات
إدارة الصحة المحلية ،إذا شهد مكان العمل تفشي.

•

تحديد المخالطين المباشرين (في حدود ستة أقدام لمدة  15دقيقة أو أكثر) مع أي عامل ُمصاب ،واتخاذ
خطوات لعزل العامل (العاملين) المؤكدة إصابتهم بكوفيد 19-والمخالطين المباشرين.

•

كتابيا ،وأرباب العمل المسؤولين عن الموظفين المتعاقدين من الباطن المحتمل تعرضهم
إخطار كافة الموظفين
ً
لكوفيد ،19-وإبالغ إدارة الصحة المحلية عن حاالت تفشي كوفيد 19-في مكان العمل .للحصول على معلومات
إضافية عن مسؤوليات رب العمل بموجب قانون الجمعية التأسيسية رقم ( )AB 685( 685الفصل ،84
المعزز ومتطلبات اإلبالغ المطبقة على أرباب العمل الصادرة عن قسم الصحة
تشريعات  ،)2020راجع التطبيق ُ
والسالمة المهنية في كاليفورنيا ،باإلضافة إلى أسئلة أرباب العمل عن  AB 685الصادرة عن وزارة الصحة
العامة لوالية كاليفورنيا.

•

ي رجى 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.

موضوعات لتدريب العاملين
•

معلومات حول كوفيد ،19-وكيفية الحد من انتشاره ،واألشخاص األكثر عرضة للمعاناة من شدة المرض أو الوفاة.

•

الفحص الذاتي في المنزل ،بما في ذلك التحقق من درجة الحرارة و/أو األعراض ،باستخدام توجيهات مراكز
السيطرة على األمراض.

•

أهمية عدم الحضور إلى العمل:
 oإذا ظهرت على أي عامل أعراض كوفيدً 19-
الحمى ،أو
وفقا لما تحدده مراكز السيطرة على األمراض ،مثل
ّ
القشعريرة ،أو السعال ،أو ضيق النفس أو صعوبة في التنفس ،أو اإلعياء ،أو ألم في العضالت أو الجسم ،أو
صداع ،أو فقدان حديث لحاسة التذوق أو الشم ،أو التهاب الحلق ،أو احتقان أو سيالن األنف ،أو غثيان ،أو قيء،
أو إسهال ،أو
 oإذا تم تشخيص أي عامل بكوفيد ،19-ولم تنت ِه مدة عزله ،أو
يوما الماضية بشخص تم تشخيصه بكوفيد ،19-واعتبر العامل ضمن المصابين
 oإذا اتصل أي عامل خالل ً 14
المحتملين بالعدوي (أي ال يزال في فترة العزل).

•

العودة إلى العمل بعد إخطار العامل بتشخيصه بكوفيد 19-فقط بعد استيفاء توجيه وزارة الصحة العامة لوالية
كاليفورنيا حول العودة إلى العمل أو المدرسة بعد التشخيص بكوفيد.19-

•

طلب العناية الطبية في حال تفاقمت حدة األعراض ،التي تشمل ألم أو ضغط مستمرين في الصدر أو اضطراب أو زرقة
الشفتين أو الوجه .تتوفر تحديثات وتفاصيل إضافية على الصفحة اإللكترونية الخاصة بمراكز السيطرة على األمراض.

•

أهمية غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون ،بما في ذلك الغسل بالصابون لمدة  20ثانية (أو استخدام معقم اليدين
يحتوي على  %60على األقل من اإليثانول (مفضل) أو  %70من األيزوبروبانول (إذا كان يصعب الوصول للمنتج
لألطفال غير الخاضعين للرقابة) عندما ال يستطيع العاملون الوصول إلى حوض أو محطة غسيل يدينً ،
وفقا لتوجيهات
نظرا لسميتها
مراكز السيطرة على األمراض).ال تستخدم معقمات اليدين التي تحتوي على الميثانول على اإلطالق ً
حد سواء.
العالية لألطفال والبالغين على ٍ

•

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

•

االستخدام المالئم ألغطية الوجه ،وتشمل:
 oأغطية الوجه ال تندرج ضمن معدات الوقاية الشخصية (.)PPE
 oال تعتبر أغطية الوجه بدي ًال عن الحاجة إلى التباعد البدني والغسل المتكرر لليدين.
 oيجب أن تغطي أغطية الوجه األنف والفم.
 oينبغي على العاملين غسل أيديهم أو تعقيمها قبل وبعد استخدام أغطية الوجه أو تعديل وضعها.
 oتجنب لمس عينيك وأنفك وفمك.
 oيجب أال تتم مشاركة أغطية الوجه ،وينبغي غسلها أو التخلص منها بعد كل مناوبة عمل.

•

المعلومات الواردة في توجيه وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا الخاص باستخدام أغطية الوجه ،الذي يحدد
الحاالت التي يجب ارتداء أغطية الوجه فيها واستثناءاتها ،باإلضافة إلى أي سياسات وقواعد عمل وممارسات
أيضا سياسات صاحب العمل حول
اعتمدها صاحب العمل لضمان استخدام أغطية الوجه .ينبغي أن يتضمن التدريب
ً
كيفية التعامل مع األشخاص المستثنين من ارتداء أغطية الوجه.

•

ضمان تدريب أي مقاولين مستقلين أو عمال مؤقتين أو متعاقدين في المنشأة بشكل صحيح على سياسات الوقاية من
ً
مسبقا مع مؤسسات
كوفيد ،19-والتأكد من أن لديهم معدات الوقاية الشخصية الالزمة .مناقشة هذه المسؤوليات
استقدام العاملين المؤقتين و/أو المتعاقدين.

•

معلومات عن مخصصات اإلجازة مدفوعة األجر التي قد يحق للعامل الحصول عليها ،والتي من شأنها أن تيسر
ماليا بقاءه في المنزل .اطلع على معلومات إضافية عن البرامج الحكومية الداعمة لإلجازة المرضية وتعويض
ً
العاملين في ظل كوفيد ،19-بما في ذلك حقوق العاملين في الحصول على إجازة مرضية بموجب قانون األسر أو ًال
لالستجابة لفيروس كورونا (.)Families First Coronavirus Response Act

تدابير السيطرة الشخصية وإجراء الفحص
• توفير فحوصات لدرجة الحرارة و/أو األعراض لجميع العاملين في بداية مناوبات عملهم وأي بائعين أو مقاولين
يدخلون المؤسسة .التأكد من أن القائم على فحص درجة الحرارة أو األعراض يتجنب المخالطة المباشرة مع العاملين
إلى أقصى حد ممكن.
مالئما وبدي ًال لتوفيره في المنشأة ،تأكد من أنه تم إجراء
خيارا
• في حالة اإللزام بإجراء فحص ذاتي في المنزل ،وهو يُعد
ً
ً
الفحص قبل ترك العامل للمنزل والتوجه إلى المناوبة ،واتبع توجيهات مراكز السيطرة على األمراضً ،
وفقا لما هو
منصوص عليه تحت قسم موضوعات ت ُستخدم في تدريب العاملين أعاله.

• تشجيع العاملين المرضى أو الذين يعانون من أعراض مرض كوفيد 19-على البقاء في المنزل.
• يجب على أصحاب العمل توفير جميع معدات الوقاية الالزمة للعاملين ،حيثما يلزم ،والتي تشمل واقي العينين
والقفازات ،والتأكد من استخدامهم لها.
• ينبغي على أصحاب العمل التفكير في الحاالت حيث قد يكون استخدام القفازات التي ت ُستخدم لمرة واحدة مفيدًا لتكملة
غسل اليدين المتكرر أو استخدام معقم اليدين؛ مثل الحاالت حيث يقوم العاملون بفحص اآلخرين بحثًا عن األعراض أو
يتعاملون مع األشياء التي يتم لمسها بشكل شائع.
•

يجب على العاملين ممن يتعين عليهم الوجود باستمرار في حدود ستة أقدام من النزالء أو العاملين المساعدين،
استخدام حاجز إضافي (على سبيل المثال ،واقي الوجه أو نظارات واقية) ،باإلضافة إلى غطاء الوجه .ينبغي على
جميع العاملين تقليل مدة الوقت الذي يقضونه والمسافة بينهم وبين الزبائن أقل من ستة أقدام.

• إجراء خدمة تنظيف الغرف فقط في فترات غياب النزيل .توجيه العاملين في خدمة الغرف لضرورة الحدّ ما أمكن من
لمس المقتنيات الشخصية للنزالء عند التنظيف .ينبغي توجيه مسؤولي الخدمة والتنظيف إلى تشغيل أنظمة تهوية و/أو
فتح النوافذ كلما أمكن لزيادة تدوير الهواء.
• ينبغي على أصحاب العمل تشجيع غسل اليدين بالماء والصابون و/أو استخدام مطهر اليد المناسب من ِقبل العاملين بعد
التعامل مع النزالء وتنظيف الغرف وفتح البريد ،أو التعامل خالف ذلك مع العناصر األخرى التي عادة ما يتم لمسها.
يلتزم سائقو خدمة صف السيارات والعاملون المسؤولون عن مناولة األمتعة والعاملون في تنظيف الغرف بغسل أيديهم
بانتظام و/أو استخدام معقم اليدين المناسب أثناء مناوبات العمل.
• ينبغي تسليم األمتعة عندما ال يكون النزالء في غرفهم ،إن أمكن.
• ينبغي على مشغلي أماكن اإلقامة اتخاذ الخطوات الالزمة لضمان دراية النزالء التامة بسياسات المنشأة وإجراءاتها
ّ
مشغل أماكن اإلقامة في إلغاء الحجوزات للحفالت التي
الجديدة قبل وصولهم .تتضمن السياسات واإلجراءات حق
تشمل أشخاص تظهر عليهم أعراض وفي وضع إجراءات تسجيل وصول جديدة ومتطلبات التباعد البدني وجداول
تنظيف وتطهير ألماكن اإلقامة والمرافق والمساحات المشتركة مثل ساحة تسجيل الوصول/التسجيل.
•

ً
مسبقا بإحضار غطاء الوجه ،وفي حالة عدم االلتزام بذلك ال ينبغي السماح لهم بدخول المنشآت (ما لم
تذكير الزبائن
يكونوا من األشخاص المستثنين ً
وفقا لتوجيه وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا الخاص باستخدام أغطية
الوجه) .مراعاة توفير أغطية للوجه للزبائن ممن قد يحضرون من دون ارتدائها.

•

ينبغي أن يخضع النزالء والزائرون لفحص قياس درجة حرارة و/أو التحري عند الوصول ،ويطلب منهم استخدام
معقم اليدين وارتداء غطاء الوجه .ينبغي توفير أغطية الوجه للضيوف الذين يصلون بدونها ،إذا كان ذلك ممكنا ً.
يحق لمشغلي أماكن اإلقامة إلغاء الحجوزات لألفراد /المجموعات إذا كانت تبدو عليهم أعراض ،ورفض إدخالهم.

• ينبغي وضع الالفتات المناسبة بشكل بارز وواضح يحدد غطاء الوجه المناسب الذي يغطي االستخدام وممارسات
التباعد البدني الحالية المتبعة في جميع أنحاء المنشأة.

بروتوكوالت التهوية والتنظيف والتطهير
•

حيثما أمكن ،قم بتركيب منظفات هواء محمولة عالية الكفاءة ،ورفع كفاءة مرشحات الهواء في المبنى إلى أعلى
مستوى ممكن ،وإجراء تعديالت أخرى لزيادة كمية الهواء الطلق والتهوية في المكاتب والغرف وغيرها من المساحات
الداخلية.

ً
ووفقا
• ينبغي أن تزيد المطاعم الموجودة في الموقع من دوران الهواء النقي عن طريق فتح النوافذ أو األبواب ،إن أمكن
لبروتوكوالت األمن والسالمة.
•

تحقق من الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا بانتظام للتعرف على التحديثات التي تطرأ
على توجيه جودة الهواء والتهوية في األماكن الداخلية ،المتعلق باألمراض المنقولة عبر الهواء في البيئات
المغلقة.

•

إجراء تنظيف شامل في المناطق التي تكثر بها الحركة؛ مثل ردهات الفندق ،ومناضد تسجيل الوصول في مكتب
االستقبال ،ومكاتب الجرس ،وغرف االستراحة ومناطق الغداء ،ومناطق التغيير ،وأرصفة التحميل ،والمطابخ
ومناطق الدخول والخروج ،بما في ذلك الساللم والدرج والدرابزين ولوحات مفاتيح المصاعد.

•

تطهير األسطح شائعة االستخدام على مدار اليوم والليل بما في ذلك مقابض األبواب وآالت البيع وماكينات صنع الثلج
ومفاتيح اإلضاءة والهواتف وأبواب الغسالة والمجفف ومفاتيح التحكم بهما ،وعربات األمتعة ومقابض أبواب المركبات
المكوكية والمراحيض ومرافق غسيل األيدي .تطهير األسطح أثناء التنظيف اليومي للغرف .تنظيف المواد المتسخة
قبل إجراء التعقيم.

•

إتاحة وقت للعاملين لتنفيذ ممارسات التنظيف خالل مناوباتهم .ينبغي التكليف بمهمات التنظيف خالل ساعات العمل،
بحيث تكون جزًءا من مهام العمل الموكلة إلى العاملين.

•

تجهيز أماكن العمل والمكاتب ومكاتب المساعدة بمنتجات التعقيم المناسبة ،بما في ذلك مطهر اليدين والمناديل المعقمة،
وتوفير مطهرات اليد الشخصية لكافة العاملين الذين يقدمون المساعدة مباشرة للزبائن.

•

التأكد من أن دورات المياه جاهزة للعمل ومزودة بالتجهيزات في جميع األوقات ،مع توفير صابون إضافي ومناشف
ورقية ومعقم لليدين ،عند الحاجة.

•

استخدام منتج معتمد لالستخدام ضد كوفيدُ ،19-مدرج على القائمة المعتمدة الصادرة عن وكالة حماية البيئة ()EPA
عند اختيار مواد كيميائية مطهرة ،واتباع تعليمات استخدام المنتج .استخدام مطهرات تحمل ملصق يفيد أنها فعالة ضد
مسببات األمراض الفيروسية الناشئة ،أو محاليل التبييض المنزلية المخففة ( 5مالعق كبيرة لكل جالون ماء) أو
محاليل تحتوي على الكحول بنسبة  %70على األقل ،المناسبة لالستخدام على السطح .تقديم تدريب للعاملين على
المصنعة ،ومتطلبات التهوية ،ومتطلبات قسم الصحة والسالمة المهنية في
المخاطر الكيميائية ،وتعليمات الجهات ُ
كاليفورنيا المتعلقة باالستخدام اآلمن .يجب على العاملين الذين يستخدمون المنظفات أو المطهرات ارتداء القفازات
ومعدات الحماية األخرى حسب متطلبات المنتج .اتباع طرق التنظيف األكثر ً
أمانا لمصابي الربو التي أوصت بها
وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا وتأكد من التهوية المناسبة.

• عدم تنظيف األرضيات ،حيثما أمكن ،باستخدام المكانس أو وسائل أخرى يمكن أن تنشر مسببات األمراض في
الهواء إال إذا كان جميع األشخاص يرتدون معدات الوقاية الشخصية المالئمة .استخدام مكنسة كهربائية مزودة
بمرشح  ،HEPAحيثما أمكن.
•

للحدّ من خطر اإلصابة بداء الفيالقة واألمراض األخرى المرتبطة بالمياه ،اتبع اإلجراءات للتأكد من أن جميع أنظمة
المياه ومكوناتها (مثل صنابير الشرب ونوافير الزينة) آمنة لالستخدام بعد إغالق المنشأة لفترة طويلة.

•

تجنب مشاركة الهواتف أو األجهزة اللوحية أو أجهزة الحاسوب المحمولة أو المكاتب أو األقالم أو لوازم العمل خالف
نهائيا .ينبغي تنظيف أي أدوات ومعدات متبادلة،
ذلك أو الغرف المكتبية ما أمكن .ال ت ُشارك معدات الوقاية الشخصية
ً
وتطهيرها قبل كل نوبة وأثنائها وبعدها ،أو كلما تم نقل المعدات إلى عامل جديد .يشمل ذلك الهواتف وأجهزة الراديو
وأجهزة الحاسوب وأجهزة االتصال األخرى ومحطات الدفع وأدوات المطبخ واألدوات الهندسية وأزرار األمان
واألوراق المطبوعة وعربات أدوات تنظيف الغرف ومعدات التنظيف والمفاتيح والساعات وجميع عناصر االتصال
المباشر خالف ذلك.

•

يجب تنظيف أغراض المطبخ كالقدور والمقالي واألواني بين كل إقامة للنزالء .يجب غسل جميع الصحون بما في
ذلك الصحون الموجودة في الخزانة وغيرها من الصحون التي قد تكون متروكة في غرف مختلفة .توفير صابون
مالئم لغسيل الصحون وإسفنج جديد غير مستخدم لكل نزيل عند وصوله.

•

تنظيف جميع األجهزة والمطابخ بصورة مالئمة ،بما في ذلك أرفف الثالجة وموقد الفرن وآالت صنع القهوة
والمحامص وأرفف خزانة المؤن وغيرها من األماكن.

•

إزالة البياضات المتسخة ونقلها من غرف النزالء في أكياس مغلقة معدة لالستخدام لمرة واحدة .إزالة وتنظيف
جميع المناشف والبياضات في نهاية كل إقامة للنزالء ،بغض النظر عما إذا كانت قد تم استخدامها أم ال .ينبغي
وضع تلك األشياء في غرفة الضيوف للتخلص من االتصال الزائد أثناء النقل .ينبغي غسل جميع أغطية الفراش
وغسلها عند درجة حرارة عالية وتنظيفها وفقًا لتوجيهات مراكز السيطرة على األمراض.

•

مراعاة ترك الغرف شاغرة لمدة  24إلى  72ساعة بعد مغادرة النزيل ،إن أمكن.

•

في حالة االشتباه بإصابة أحد النزالء بفيروس كوفيد ،19-ينبغي عزل غرفة النزيل ووضعها قيد الحجر الصحي.
وال يجوز إعادة غرفة ذلك النزيل إلى الخدمة حتى يتم تأكيد الحالة أو نفيها .إذا كانت اإلصابة مؤكدة ،ال يجوز إعادة
معزز ً
الغرفة التي استخدمها النزيل للخدمة إال بعد إخضاعها لبروتوكول تطهير ّ
وفقا لتوجيهات مراكز السيطرة على
األمراض.

•

تركيب موزعات المطهر اليدوي  -بدون لمس ما أمكن  -في المداخل الرئيسية للنزالء والعاملين ومناطق االتصال؛
مثل الممرات ،ومناطق االستقبال ،وردهات الفندق ،ومداخل المطاعم ،وأماكن االجتماعات والمؤتمرات ،وإنزال
المصاعد ،وحمامات السباحة ،والصالونات ،ومناطق التمرين.

توجيهات التباعد البدني
•

ف لمنع انتقال كوفيد.19-
تحذير :التباعد الجسدي وحده غير كا ٍ

•

تطبيق تدابير لضمان التباعد البدني بما ال يقل عن ستة أقدام بين العاملين والنزالء والجمهور .قد يشتمل ذلك على
استخدام الفواصل المادية أو اإلشارات البصرية (على سبيل المثال :عالمات األرضيات أو الالفتات لإلشارة إلى المكان
الذي ينبغي أن يقف فيه العامل و/أو النزيل) .ينبغي وضع عالمة واضحة على أي منطقة يصطف فيها النزالء أو
العاملون لتحقيق التباعد البدني المناسب .يشتمل ذلك على تسجيل الوصول وتسجيل المغادرة وردهات المصاعد
والمقاهي والمطاعم وخطوط سيارات األجرة ومشاركة المركبات.

•

ينبغي استخدام بروتوكوالت التباعد الجسدي في مناطق استراحة العاملين ،ومناطق التحكم الموحدة ،وقاعات التدريب،
والمساحات المكتبية المشتركة ،ونوافذ خدمات العاملين (عبر نافذة بنمط الصراف) ،وأي مناطق أخرى عالية الكثافة،
بغية ضمان التباعد البدني المناسب بين العاملين.

•

افتراضيا أو في المناطق التي تسمح بالتباعد البدني المناسب بين العاملينّ .
تحدد
ينبغي إجراء اجتماعات ما قبل المناوبة
ً
حجما أوقات الوصول لخفض الحركة في الممرات الخلفية ومصاعد الخدمة.
األقسام األكبر
ً

•

توزيع مواعيد استراحة العاملين على فترات متعاقبة ً
وفقا للوائح األجور والعمل بنظام الساعة بهدف الحفاظ على
بروتوكوالت التباعد البدني.

•

النظر في تقديم خيارات تقلل من التعامل مع الزبائن والعاملين اآلخرين للعاملين الذين يطلبون واجبات معدلة (على
سبيل المثال ،إدارة المخزون بدالً من العمل في مكتب مسؤول خدمات النزالء أو إدارة االحتياجات اإلدارية من خالل
العمل عن بعد).

•

تأكد من أن العاملين يمكنهم تطبيق التباعد البدني في غرف االستراحة ،وذلك باستخدام الفواصل وزيادة المسافة بين
الطاوالت أو المقاعد للفصل بين العاملين ،وغيرها من اإلجراءات .حيثما أمكن ،إنشاء مناطق استراحة في الهواء
الطلق باستخدام أغطية التظليل وترتيبات المقاعد التي تضمن التباعد البدني .تشجيع العاملين على عدم التجمع خالل
فترات االستراحة ،واحرص على عدم وجودهم ضمن مسافة ست أقدام بعيدًا عن بعضهم البعض عند خلعهم ألغطية
الوجه لتناول األطعمة أو المشروبات.

•

إعادة تصميم مساحات المكاتب ،والمقصورات ،والردهات ،وأماكن تسجيل الوصول في مكتب االستقبال ،ومراكز
األعمال ،ومناطق خدمات النزالء ،وغيرها من المساحات لضمان أن أماكن العمل وأماكن إقامة النزالء تسمح بالتباعد
مسافة ستة أقدام على األقل.

•

تشجيع العاملين على عدم التجمع في المناطق ذات الحركة المرورية العالية؛ مثل الحمامات والممرات ،وإنشاء ممرات
اتجاهية وممرات لحركة السير على األقدام  -إن أمكن – للحول دون مرور األشخاص بجانب ببعضهم البعض.

•

تحديد عدد األفراد المستقلين للمصعد .استخدم الالفتات للتعريف بهذه المتطلبات

•

قم بإلزام العاملين بتجنب المصافحة باأليدي وأساليب التحية المشابهة وغيرها من السلوكيات التي تنتهك المسافة البدنية

•

الحد من مالمسة األشخاص بعضهم ببعض عند تسليم البضائع إلى المكاتب الفعلية .تجنب مشاركة أقالم وألواح
األوراق الخاصة بأشخاص آخرين ،واغسل يديك أو عقمهما بين مرات االستخدام.

•

ينبغي على النزالء الدخول عبر األبواب التي تكون إما مفتوحة ومسنودة ،إن أمكن وبما يتوافق مع بروتوكوالت
وتكرارا و/أو يستخدم معقم يدين مناسب.
مرارا
قبل عامل يغسل يديه
األمان ،أو أوتوماتيكية أو تعمل
ً
ً
ً
يدويا من ِ

•

تنفيذ إجراءات طابور االنتظار في فترة الذروة ،بما في ذلك تخصص فرد للتحية في الردهة والعمل على انتظار النزالء
في الطابور بالخارج للحفاظ على مسافة ال تقل عن ستة أقدام فعلية بين األشخاص.

•

ينبغي أداء خدمة غرف النزالء وخدمات غسيل المالبس والتنظيف الجاف وتقديم خدمات وسائل الراحة ،باتباع
بروتوكوالت ال تتطلب اللمس في االستالم والتسليم ،ما أمكن.

اعتبارات إضافية لوحدات اإليجار قصير المدى
• يجب على مديري العقارات ومشغلي الملكيات المشتركة ومالكي ومشغلي وحدات اإليجار اآلخرين تأجير الوحدات
الشاغرة فقط وال يمكنهم تأجير غرف أو مساحات داخل محل إقامة مأهول حتى يتم إخطارهم بغير ذلك .إن المسكن أو
الوحدة التي يتم تأجيرها في ظل الغياب الفعلي للمشغل ،أو التي تحتوي على مدخل ومخرج خارجيين منفصلين بما ال
يتطلب استخدام المرافق المشتركة ،وغير المأهولة بطريقة أخرى ،ينبغي اعتبارها وحدة شاغرة .قد يصعب للغاية
االلتزام ببروتوكوالت التنظيف والتطهير المناسبة عندما يتشارك مقيمون ومستأجرون ونزالء من أسر معيشية مختلفة
عناصر مشتركة مثل أجهزة المطبخ ومرافق الغسيل وما إلى ذلك .ينطوي السكن المشترك المؤقت على تحديات فيما
يتعلق بالتباعد االجتماعي لمنع انتشار مرض كوفيد.19-
• ينبغي على مديري الملكيات ومشغلي الملكيات المشتركة ومالكي ومشغلي وحدات اإليجار اآلخرين إتاحة إمكانية
ذاتيا أو عن بعد ،حيثما أمكن .مراعاة تركيب صندوق أمانات رئيسي أو قفل ذكي بلوحة
تسجيل الوصول والمغادرة ً
مفاتيح ،وتزويد المستأجرين بتعليمات تسجيل الوصول الذاتي المناسبة.
• تطبيق أوقات معيارية لتسجيل الوصول وتسجيل المغادرة وتجنب الوصول المبكر أو المغادرة المتأخرة لتقليل احتمالية
المحسنة التي ت ُجرى بين إقامات النزالء.
تعطيل عملية التنظيف
ّ
• ينبغي عرض الفتات مناسبة في مكان بارز عند مدخل الملكية والمواقع االستراتيجية األخرى في الملكية بحيث تحدد
المتبعة في جميع أرجاء الملكية.
استخدام أغطية الوجه المناسبة وممارسات التباعد البدني الحالية ُ
• اتخاذ الخطوات المناسبة لتنظيف وحدة اإليجار وتطهيرها بالكامل بعد كل إقامة للنزالء .يتضمن ذلك مسح جميع
األسرة والطاوالت وأجهزة التحكم في التلفاز عن بعد
المناطق عالية التالمس وتنظيفها وتطهيرها بما في ذلك قضبان
ّ
واأللواح األمامية وأسطح الطاوالت وأجهزة المطبخ ومقابض الثالجة ومقابض األفران والمرايا وغيرها.
• إزالة جميع بقايا المهمالت والنفايات والقاذورات من وحدة اإليجار .صف جميع علب القمامة مما يسهل التخلص من
المجمد أو خزانة المؤن.
األنسجة والنفايات األخرى .تفريغ أي مواد غذائية قد يكون النزيل السابق تركها في الثالجة أو
ّ
• يجب إزالة جميع البياضات والمفارش وغسلها بين كل إقامة للنزالء بما في ذلك تلك التي تبدو وكأنها لم ت ُستخدَم .عند
تنظيف الفراش أو المناشف أو غيرها من األشياء التي يتم غسلها في وحدات اإليجار ،ارت ِد القفازات التي ت ُستخدم لمرة
واحدة عند مناولة غسيل متسخ وتخلص منها بعد كل استخدام .غسل األيدي بالصابون أو استخدام معقم األيدي فور
إزالة القفازات .تجنب تخزين بياضات زائدة في وحدة اإليجار .توفير مثل هذه األشياء فقط عند الطلب.
• تجنب نفض الغسيل المتسخ .سيؤدي هذا إلى الحد من احتمالية انتشار الفيروس عبر الهواء .غسل األشياء على النحو
المناسب ً
المصنعة .غسل األشياء باستخدام اإلعداد المناسب لدرجة حرارة المياه األكثر ً
ّ
دفئا،
وفقا لتعليمات الشركة
تماما .تنظيف سالل الغسيل وتطهيرها ً
وفقا للتوجيه الخاص باألسطح الموضح أعاله .مراعاة وضع كيس
وتجفيفها ً
بطانة بحيث يكون إما ذلك الذي يُستخدم لمرة واحدة ويتم التخلص منه بعد كل استخدام أو الذي يمكن غسله بعد كل
استخدام ،إن أمكن.
• تنظيف جميع األسطح الناعمة ً
ّ
المصنعة حسب االقتضاء .إزالة السخام واألوساخ المرئية ،ثم
وفقا لتعليمات الشركة
تنظيفها باستخدام منظف مناسب للمادة .غسل األشياء في الغسالة ً
ّ
المصنعة ،إن أمكن.
وفقا لتوجيهات الشركة

• يجب تنظيف أغراض المطبخ كالقدور والمقالي واألواني بين كل إقامة للنزالء .يجب غسل جميع الصحون بما في ذلك
الصحون الموجودة في الخزانة وغيرها من الصحون التي قد تكون متروكة في غرف مختلفة .توفير صابون مالئم
لغسيل الصحون وإسفنج جديد غير مستخدم لكل نزيل عند وصوله.
• تنظيف جميع األجهزة والمطابخ بصورة مالئمة ،بما في ذلك أرفف الثالجة وموقد الفرن وآالت صنع القهوة
والمحامص وأرفف خزانة المؤن وغيرها من األماكن ،وذلك بعد كل زيارة للنزالء.
• عدم تنظيف األرضيات ،حيثما أمكن ،باستخدام المكانس أو وسائل أخرى يمكن أن تنشر مسببات األمراض في الهواء.
استخدام مكنسة كهربائية مزودة بمرشح  ،HEPAحيثما أمكن.
• ينبغي تطهير مراحيض دورات المياه والدش وأحواض االستحمام واألحواض والخزائن واألرفف باستخدام منظف
أسطح متعدد االستخدامات ومعتمد من وكالة حماية البيئة ( )EPAلالستخدام ضد كوفيد .19-ينبغي مسح المرايا
أيضا كنس أرضية الحمام ،أو تنظيفها بالمكنسة الكهربائية.
والزجاج بصورة مالئمة .ينبغي ً
• تزويد وحدة اإليجار بصابون إضافي لغسيل األيدي ومناشف ورقية وورق مراحيض وبخاخ مطهر أو مسحات مطهرة
ومعقم أيدي.
• في حالة تعيين شركة نظافة خارجية أو مختصة ،ينبغي إبالغهم بالتوقعات والخطط الخاصة بمعايير التنظيف والتطهير
والحصول على تأكيد دوري من الشركة المتعاقدة باالمتثال لها.
• إبالغ النزالء بتدابير التنظيف والسالمة المطبقة قبل اإلقامة وأثنائها ،عبر كتيب معلومات الملكية والمحتويات المطبوع.
ّ
محدثة تتعلق بالمباني أو المرافق
التأكد من إدراك النزالء لجميع بروتوكوالت تسجيل الوصول والمغادرة وأي سياسات
(مثل التغييرات التي تطرأ على الخدمات في المباني السكنية).
•

ينبغي النظر في طلبات الخدمة فيما يتعلق بسالمة مقدمي خدمات الصيانة والنزالء .للحد من التعرض ،تأجيل عمليات
الصيانة غير األساسية إذا كانت وحدة اإليجار مأهولة ،والتعامل فقط مع حاالت الطوارئ أو المشكالت العاجلة على
النحو الذي يسمح به القانون المعمول به ،حيثما أمكن.

• التأكد من استبدال أي فالتر خاصة بنظام التدفئة والتهوية والتكييف/الهواء ً
ّ
المصنعة .النظر فيما
وفقا لتوجيهات الشركة
انتظاما .استخدام فالتر عالية الكفاءة للترشيح .تجنب لمس سطح
إذا دعت الضرورة إلى استبدال الفالتر على نحو أكثر
ً
فالتر الهواء المستخدمة وإزالتها والتخلص منها بأقل قدر من الخلل باستخدام القفازات التي ُتستخدم لمرة واحدة.
• مراعاة ترك الوحدة المستأجرة شاغرة لمدة  24إلى  72ساعة بعد مغادرة النزيل ،إن أمكن.
• ينبغي عدم فتح أي وحدة تأجير مخصصة للتجمعات الكبيرة بما في ذلك المؤتمرات أو االجتماعات حتى يتم استئناف
مثل هذه العمليات.

اعتبارات إضافية لبرك السباحة واألماكن التي يتواجد بها ألعاب مائية
• يجب على مشغلي أماكن اإلقامة التي يتواجد بها أحواض سباحة ورشاشات المياه أحواض المياه الساخنة والساونا
وغرف البخار اتخاذ إجراءات إضافية لضمان تنظيف وتعقيم هذه المرافق الستخدام الزائرين ،بما يتفق مع توجيهات
مراكز السيطرة على األمراض.
•

يجب على المنشآت التي يتوفر بها حوض مياه ساخنة متاح للجميع في الهواء الطلق ،التأكد من االلتزام بمسافة ستة
أقدام على األقل في جميع األوقات بين مستخدمي حوض المياه الساخنة من غير المنتمين لنفس األسرة المعيشية ،أو
مقصورا على مجموعة من داخل أسرة معيشية واحدة في المرة.
جعل استخدامه
ً
نظرا الحتمالية تعرضها للبلل،
 oينبغي على النزالء نزع أغطية الوجه أثناء وجودهم في حوض المياه الساخنةً ،
على الرغم من ذلك يجب عليهم ارتداء األغطية على النحو المطلوب عند وجودهم خارج الحوض.
 oينبغي على المنشآت توفير وعاء لجمع المناشف المستخدمة لغسلها ،كما ينبغي تنظيف األسطح متكررة اللمس
وتطهيرها بانتظام.
 oوضع الفتة تتعلق بمتطلبات التباعد وغطاء الوجه.
 oيجب على العاملين في المنشأة مراقبة االلتزام بمتطلبات التباعد ،وفي حالة صعوبة االلتزام باستمرار بالتباعد،
يجب وقف استخدام حوض المياه الساخنة.

•

أحواضا فردية وخاصة موجودة في الهواء الطلق والتي تعتمد على
إن عمليات أحواض المياه الساخنة التي تتضمن
ً
التأجير ،يجب قصر استخدامها على مجموعة من داخل أسرة معيشية واحدة في المرة.
نظرا الحتمالية تعرضها للبلل،
 oينبغي على النزالء نزع أغطية الوجه أثناء وجودهم في حوض المياه الساخنةً ،
على الرغم من ذلك يجب عليهم ارتداء األغطية على النحو المطلوب عند وجودهم خارج الحوض.
 oوضع الفتة تتعلق بمتطلبات غطاء الوجه.
 oينبغي على المشغلين جمع أي مناشف مستخدمة ،بين مرات استخدام حوض المياه الساخنة ،لغسلها .تنظيف
األسطح متكررة اللمس وتطهيرها.
أما بالنسبة لبرك السباحة الداخلية ،يجب ارتداء أغطية الوجه عند الخروج من الماء أو مناطق االستحمام ،ما لم ُتستثن
من توجيهات وزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا .قد يكون من الصعب التنفس عبر أغطية الوجه القماشية عندما
تكون مبللة .ينبغي التخلص من أغطية الوجه عندما ال تكون قيد االستخدام حتى ال يلمسها اآلخرون أو يلتقطونها عن
طريق الخطأ.

•

تستثن من توجيهات وزارة
• أما بالنسبة لبرك السباحة الخارجية يجب ارتداء أغطية الوجه عند الخروج من الماء ،ما لم ُ َ
الصحة العامة لوالية كاليفورنيا.
• الحفاظ على مستويات تطهير مناسبة ( 10-1أجزاء لكل مليون من الكلور الحر أو  8-3جزء في المليون من البروم)
ودرجة الحموضة المالئمة (.)8-7.2
• استشارة الشركة أو المهندس الذي صمم المكان المائي لتحديد قائمة المطهرات المعتمدة  Nمن وكالة  EPAاألفضل
بعيدا عن
لألماكن المائية .التأكد من االستخدام اآلمن والصحيح وتخزين المطهرات بما في ذلك تخزين المنتجات بأمان ً
متناول األطفال.
• إعداد نظام بحيث يتم فصل األثاث والمعدات (على سبيل المثال ،كراسي االستراحة) التي تحتاج إلى تنظيف وتطهير
بشكل منفصل عن األثاث الذي تم تنظيفه وتطهيره بالفعل .تحديد حاويات للمعدات المستعملة التي لم يتم تنظيفها
وتطهيرها بعد ،وحاويات للمعدات التي تم تنظيفها وتطهيرها.
• غسل المناشف والمالبس ً
وفقا لتعليمات الجهة المصنعة .استخدام ماء بدرجات حرارة أكثر ً
دفئا ومالئمةً وتجفيف
ُ
تماما .التعامل مع المناشف بالقفازات التي تستخدم لمرة واحدة وبأقل قدر من التأثير ،أي عدم هزها.
األشياء ً
• تشجيع األشخاص على عدم مشاركة األشياء ،خاصةً تلك التي يصعب تنظيفها وتطهيرها أو تلك التي من المفترض أن
تالمس الوجه (على سبيل المثال ،النظارات الواقية ومشابك األنف وملحقات الغطس).

•

التأكد من أن المرفق لديه معدات مناسبة للزبائن ،مثل ألواح الركل وألعاب برك السباحة وأجهزة الطفو األخرى ،لتقليل
المشاركة حيثما أمكن .تنظيف وتطهير األشياء بعد كل استخدام.

• بالنسبة لألماكن المائية الداخلية ،يلزم إدخال الهواء من الخارج وتدويره قدر اإلمكان عن طريق فتح النوافذ واألبواب
خطرا على
أو استخدام المراوح أو طرق أخرى .ومع ذلك ،ينبغي عدم فتح النوافذ واألبواب إذا كان القيام بذلك يشكل
ً
السالمة للعاملين أو الزائرين أو السباحين.
• تغيير تصميم السطح والمناطق األخرى المحيطة بالمسبح لضمان أن مناطق الوقوف والجلوس يمكن أن تدعم متطلبات
التباعد البدني .يمكن أن يشمل ذلك إزالة كراسي االستلقاء أو قفل بعض المناطق لمنع استخدامها.
• توفير إشارات أو أدلة مادية (مثل خطوط الممرات في الماء أو الكراسي والطاوالت على السطح) وإشارات مرئية
(على سبيل المثال ،شريط على الطوابق أو األرضيات أو األرصفة) وإشارات لضمان بقاء العاملين والزوار
والسباحين على مسافة ستة أقدام على األقل عن بعضها البعض ،داخل وخارج الماء.
ً
ممكنا ،يلزم تثبيت حواجز مادية غير منفذة مثل الزجاج الواقي حيث يجب على العاملين والزبائن أن
• حيثما كان ذلك
يتفاعلوا ويكون من الصعب التباعد البدني.
• النظر في إجراء حجوزات الستخدام حمام السباحة أو تنفيذ آليات أخرى لدعم التباعد البدني بمسافة ال تقل عن ستة
أقدام .يمكن أن يشمل ذلك حجز ممرات كاملة للسباحة في لفات فردية وااللتزام بالمسارب المتبادلة ونصف المسارب
لالستخدام الفردي من نفس أفراد األسرة المعيشية.
أيضا مراقبة غسل اليدين أو استخدام
• التأكد من أن مسؤولي اإلنقاذ الذين يقومون بإنقاذ الحياة بشكل فعال ال ُيتوقع منهم ً
أغطية الوجه القماشية أو التباعد البدني .وتعيين مسؤولية المراقبة هذه لعامل آخر.
•

ينبغي أن تتجنب األماكن المائية األنشطة التي تعزز التجمعات الكبيرة وينبغي الوعي بسياسات الوالية والسياسات
المحلية بشأن متطلبات رياضات وتجمعات الشباب والبالغين لتحديد إذا ما كان يمكن عقد دروس اللياقة البدنية المائية أو
دروس السباحة أو ممارسات فريق السباحة أو لقاءات السباحة أو حفالت برك السباحة.

• تحتوي مدونة الصحة المائية النموذجية من مراكز السيطرة على األمراض على المزيد من التوصيات لمنع المرض
واإلصابات في برك السباحة العامة.

 1يجب مراعاة المتطلبات اإلضافية للفئات المعرضة للخطر .يجب أن تستوفي قطاعات الفنادق وأماكن اإلقامة والتأجير قصير المدى جميع معايير قسم
الصحة والسالمة المهنية في كاليفورنيا وأن تكون على استعداد لاللتزام بالتوجيه الصادر عنها وكذلك توجيه مراكز السيطرة على األمراض والوقاية
منها ) )CDCووزارة الصحة العامة لوالية كاليفورنيا ) .(CDPHباإلضافة إلى ذلك ،ينبغي على أصحاب العمل االستعداد لتعديل عملياتهم وفقًا
لتغيير تلك التوجيهات.

