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ُمصمَّمة لتناول فتح القطاعات واألنشطة  هذه اإلرشادات 

لكن قد يُطب ِّق مسؤولو الصحة  على مستوى الوالية.

مة خصيًصا للظروف   المحليون قواعد أكثر صرامة ُمصمَّ

الوبائية المحلية، لذلك يجب على جهات العمل أيًضا التأكد  

 من سياسات الفتح المحلية المعنية 



 

 نظرة عامة
العامة في كاليفورنيا أمًرا يلزم معظم سكان ، أصدر مسؤول الصحة العامة في الوالية ومدير إدارة الصحة 2020مارس   19في 

 بين السكان.   19-كاليفورنيا بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار كوفيد 

وتتراوح األمراض التي تم رصدها ما بين أعراض   على صحة سكان كاليفورنيا.  19-وحتى اآلن، لم يُتضح التأثير الكامل لكوفيد 

وهناك فئات معينة، منها كبار   هم أعراض( وأعراض مرضية شديدة قد تؤدي إلى الوفاة.بسيطة جًدا )بعض األشخاص ال تظهر علي

عاًما أو أكبر( والمصابون بحاالت طبية أساسية خطيرة مثل أمراض القلب أو الرئة أو السكري، تُعد أكثر عرضة لخطر  65السن )

عندما يختلط اإلنسان عن قرب أو في مكان سيء التهوية   ويحدث انتقال العدوى على األرجح دخول المستشفى والمضاعفات الخطيرة.

 بشخص مصاب بالعدوى، ولو لم تظهر عليه أي أعراض أو لم تظهر عليه األعراض بعد. 

ونسبة اإلصابة بين العاملين في كل صناعة من   19-ال تتوفر في الوقت الحالي معلومات دقيقة عن عدد حاالت اإلصابة بكوفيد 

وقد حدثت عدة حاالت تفٍش في أماكن عمل مختلفة، مما   الصناعات أو مهنة من المهن، ويشمل ذلك عمال البنية األساسية الحيوية.

ت الرعاية طويلة ومن هذه األماكن المستشفيات ومؤسسا أو نقلها. 19-يشير إلى أن العمال معرضون لخطر اإلصابة بعدوى كوفيد 

 األجل والسجون ومنشآت إنتاج األغذية والمستودعات ومصانع تجهيز اللحوم والمطاعم ومتاجر البقالة.

 ومع تعديل أوامر البقاء في المنزل، من الضروري اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان سالمة العاملين والجمهور.

 وتشمل أهم أساليب الوقاية: 

 الجتماعي إلى أقصى حد ممكن،االلتزام بالتباعد ا ✓

 ارتداء العمال ألغطية الوجه )في األماكن التي ال يُشترط فيها حماية الجهاز التنفسي( وكذلك العمالء،  ✓

 كثرة غسل اليدين واالنتظام في التنظيف والتطهير، ✓

 .19-تدريب العمال على هذه الجوانب وغيرها من جوانب خطة الوقاية من كوفيد  ✓

ذلك، ال غنى عن وجود إجراءات مناسبة للتعرف على حاالت اإلصابة الجديدة في مكان العمل، ثم التدخل بسرعة باإلضافة إلى 

 والتعاون مع سلطات الصحة العامة لوقف انتشار الفيروس. 

  



 

 الغرض 
يجب على الشركات رصد ومراقبة مستوى   يوفر هذا المستند إرشادات لمشغلي دور السينما لدعم بيئة آمنة ونظيفة للعمال والعمالء.

 المخاطر بالمقاطعة التي تدير بها أعمالها وإجراء التعديالت المطلوبة على عملياتها: 

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

   اإلرشادي.

شخص، أيهما   100٪ من السعة أو 25يُسمح بالعمليات الداخلية ولكن يجب أن تقتصر على  :2 المستوى - كبير  -األحمر  •

 أقل، ويجب اتباع التعديالت الواردة في هذا الدليل اإلرشادي. 

شخص،   200٪ من السعة أو 50يُسمح بالعمليات الداخلية ولكن يجب أن تقتصر على  :3المستوى  - متوسط  -البرتقالي  •

 أيهما أقل، ويجب اتباع التعديالت الواردة في هذا الدليل اإلرشادي.

 ٪ ويجب اتباع التعديالت الواردة في هذا الدليل اإلرشادي. 50يُسمح بالعمليات الداخلية بسعة  :4المستوى  - قليل   -األصفر  •

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

المعلومات المحلية بحث عن ا مالحظة أن اإلدارات الصحية المحلية يمكن أن يكون لديها معايير أكثر تقييًدا وإغالقات مختلفة. 

  .لمقاطعتك

يجب على دور السينما التي تحتوي على مساحة للمؤتمرات وغرف اجتماعات قابلة للتأجير ومناطق أخرى للمناسبات  ملحوظة:  

تبقي تلك المناطق مغلقة حتى يُسمح لمثل هذه األنشطة باستئناف التشغيل الُمعدَّل  الخاصة مثل حفالت أعياد الميالد وما إلى ذلك، أن

 أو الكامل من خالل أمر وتوجيه محدد إلعادة الفتح.

وهذه اإلرشادات ال تهدف إلى إبطال أو إلغاء أي حقوق للعاملين، سواًء كانت قانونية أو تنظيمية أو ناتجة عن المفاوضات الجماعية،  

شاملة، ألنها ال تتضمن أوامر الصحة التي تصدرها المقاطعات، كما أنها ليست بديالً عن أي اشتراطات تنظيمية حالية  وهي ليست

ويُرجى متابعة التغيرات في إرشادات الصحة العامة واألوامر التي Cal/OSHA. 1متعلقة بالسالمة والصحة مثل اشتراطات 

تقدم إدارة السالمة والصحة المهنية في والية كاليفورنيا   .19-تصدرها سلطات الوالية/السلطات المحلية مع تطور موقف كوفيد 

العامة بخصوص حماية العمال من   Cal/OSHAدات إرشاإرشادات أكثر شموالً على صفحتها على اإلنترنت التي تحمل عنوان 

 للشركات وجهات العمل. توجيهاتها( على اشتراطات إضافية في CDCمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ) . وتنص19-كوفيد 

 تخدام المطلوب ألغطية الوجه االس

، والتي تتوسع في اشتراط ارتداء أغطية الوجه ليشمل كالً من  إرشادات حول استخدام أغطية الوجه CDPHيونيو، أصدرت  18في 
يمكن العثور على التفاصيل  العامة وأماكن العمل والتي يوجد فيها خطر كبير للتعرض للفيروس.الجمهور والعاملين في جميع األماكن 

  .اإلرشاداتالكاملة، بما في ذلك جميع المتطلبات واالستثناءات الخاصة بهذه القواعد، في 

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

 اإللكتروني لمعرفة أي تغييرات.  CDPHيُرجى مراجعة موقع   .19
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf


 

 

 خطة مكان العمل الخاصة 

في كل منشأة، وقم بإجراء تقييم شامل للمخاطر لجميع    19-ضع خطة مكتوبة خاصة بمكان العمل للوقاية من كوفيد  •
 أقسام مكان العمل وجميع المهام، مع تعيين شخص في كل منشأة مسؤول عن تنفيذ الخطة.

جزًءا من خطة مكان العمل الخاصة، وضع سياسة للتعامل مع  الستخدام أغطية الوجه CDPHإرشادات اجعل  •
 االستثناءات. 

ابحث عن معلومات االتصال باإلدارة الصحية المحلية التي تتبعها المنشأة وذلك حتى تستطيع اإلبالغ عن أي   •

 بين العمال.  19- معلومات حول انتشار كوفيد 

 دريب العمال وممثليهم على الخطة وتواصل معهم بشأنها، مع إتاحة الخطة للعمال وممثليهم لالطالع عليها.قم بت •

 تقييم المرفق بانتظام للتأكد من االمتثال للخطة والوثائق وتحديد أوجه القصور الصحيحة. •

عمل ربما أسهمت في خطر لمعرفة هل هناك أي عوامل تتعلق بال 19-قم بالتحقيق في أي حالة إصابة بمرض كوفيد  •
 ثم قم بتحديث الخطة إذا لزم األمر للوقاية من أي إصابات جديدة. العدوى.

إرشادات قم بتطبيق اإلجراءات والبروتوكوالت الالزمة عند حدوث تفشي في أي مكان عمل، وذلك بحسب  •

CDPH .وأوامر أو إرشادات من وزارة الصحة المحلية 

دقيقة أو   15قم بتحديد المخالطين ألي عامل مصاب )كل من تعامل معه على مسافة ال تزيد عن ستة أقدام لمدة  •

 والمخالطين. 19-أكثر( واتخذ خطوات لعزل العامل المصاب أو العاملين المصابين بكوفيد 

الذين   الموظفون المتعاقدون من الباطن،قم بإخطار جميع الموظفين كتابيًا، وجهات العمل الذين يعمل لديهم  •

 ، وأبلغ إدارة الصحة المحلية عن تفشي المرض في مكان العمل.19-ربما يكونون قد تعرضوا لكوفيد 

، النظام  84)الفصل  AB 685للحصول على معلومات إضافية حول مسؤوليات جهة العمل تحت 

أسئلة و Cal/OSHAمن   تعزيز اإلنفاذ ومتطلبات اإلبالغ لجهة العمل(، راجع 2020األساسي لسنة 

 . CDPH  من  AB 685جهة العمل حول 

قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى أمراض في مكان العمل قد تتسبب في إغالق العمليات مؤقتًا   االمتثال لإلرشادات أدناه. •
 تقييدها. أو 

 موضوعات تدريب العمال 
لإلصابة بمرض شديد أو  األشخاص األكثر عرضة، وكيفية منعه من االنتشار، وَمن هم 19-كوفيد  معلومات عن •

 الموت.

إرشادات مراكز مكافحة  الفحص الذاتي في المنزل، بما في ذلك فحوصات درجة الحرارة و/أو األعراض باستخدام  •

 .األمراض والوقاية منها

 :حالة من الحاالت التالية أيأهمية عدم الحضور إلى العمل في  •

o  19 -إصابة العامل بأي من أعراض كوفيد( التي أوضحتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منهاCDC )  ،
آالم العضالت أو الجسم مثل الحمى أو القشعريرة أو السعال أو ضيق التنفس أو صعوبة التنفس أو التعب أو 

أو الصداع أو فقدان حاسة التذوق أو الشم بصورة لم تحدث من قبل أو التهاب الحلق أو احتقان األنف أو 
 الرشح أو الغثيان أو القيء أو اإلسهال، أو

o  وعدم السماح له بالخروج من العزل، أو 19-تشخيص إصابة العامل بكوفيد 

o   ويُعد مصدًرا  19-يوًما الماضية، ألي شخص تم تشخيص إصابته بكوفيد  14مخالطة العامل، خالل فترة
 للعدوى )أي ما زال في 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://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.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/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.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


 

توجيهات إدارة كاليفورنيا للصحة إالِّ عقب تحقيق  19-عدم العودة إلى العمل بعد تشخيص العامل باإلصابة بكوفيد  •

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

الطبية إذا أصبحت األعراض حادة، بما في ذلك األلم أو الضغط المستمر في الصدر أو االرتباك أو  طلب الرعاية •
لخاصة بمراكز مكافحة  صفحة الويب اتتوفر تحديثات وتفاصيل إضافية على  الشفاه الزرقاء أو الوجه األزرق.

 .(CDCاألمراض والوقاية منها ) 

ثانية )أو استخدام معقم يدين  20أهمية غسل اليدين كثيًرا بالماء والصابون، ويشمل ذلك الفرك بالصابون لمدة  •

% أيزوبروبانول )إذا كان األطفال ال يستطيعون 70% على األقل من اإليثانول )األفضل( أو 60يحتوي على 

المنتج إال تحت إشراف شخص بالغ( في حالة عدم قدرة العمال على استخدام حوض أو مكان  الوصول إلى

 الميثانولال تستخدم مطلقًا مطهرات اليد التي تحتوي على ).CDC إرشادات مراكز لغسل اليدين، وبحسب

 ألنها سامة جدًا لألطفال والبالغين.

 مل أو في غيرها )انظر قسم التباعد االجتماعي أدناه(.أهمية التباعد االجتماعي، سواًء في أوقات الع •

 االستخدام السليم ألغطية الوجه، بما في ذلك توضيح ما يلي:  •

o ( أغطية الوجه ليست من معدات الوقاية الشخصيةPPE .) 

o .أغطية الوجه ال تحل محل الحاجة إلى التباعد االجتماعي وغسل اليدين كثيًرا 

o  األنف والفم. يجب أن تغطي أغطية الوجه 

o .يجب على العمال غسل اليدين أو تطهيرها قبل وبعد استخدام أغطية الوجه أو تعديلها 

o .تجنب لمس العينين واألنف والفم 

o .يجب عدم مشاركة أغطية الوجه ويجب غسلها أو التخلص منها بعد كل نوبة عمل 

، والتي تنص على  إرشادات إدارة الصحة العامة في والية كاليفورنيا الستخدام أغطية الوجهالمعلومات الواردة في  •
اعد عمل وممارسات الظروف التي يجب فيها ارتداء أغطية الوجه واالستثناءات، باإلضافة إلى أي سياسات وقو

ويجب أن يشمل التدريب أيًضا سياسات جهة العمل بخصوص   اعتمدتها جهات العمل لضمان استخدام أغطية الوجه.
 أسلوب التعامل مع األشخاص المستثنين من ارتداء غطاء الوجه.

سياسات الوقاية   التأكد من حصول أي مقاولين مستقلين، أو عمال مؤقتين أو متعاقدين على التدريب المناسب على •

ناقش هذه المسؤوليات مقدًما مع الجهة   وتوفر المستلزمات ومهمات الوقاية الشخصية الالزمة معهم. 19-من كوفيد 
 التي توفر العمال المؤقتين و/أو المتعاقدين. 

 .لمنزل معلومات عن اإلجازات مدفوعة األجر التي قد يحق للعمال الحصول عليها وتيسر عليهم ماديًا البقاء في ا •
التي تدعم اإلجازة المرضية وتعويضات العمال بخصوص   الحكومية اطلع على معلومات إضافية حول البرامج

قانون االستجابة لفيروس من  بند األسر أوالً ، بما في ذلك حقوق اإلجازات المرضية للعمال بموجب 19-كوفيد 
   كورونا.

 

 تدابير المكافحة الفردية والفحص 

الكشف عن درجة الحرارة و/أو األعراض لدى جميع العمال في بداية نوبة عملهم وأي مقدمي خدمات أو مقاولين  •
التأكد من أن المسؤول عن فحص درجة الحرارة/األعراض يتجنب االقتراب من   أو عاملين آخرين يدخلون المنشأة.

  العمال قدر اإلمكان.

لمنزل، وهو أسلوب بديل مناسب إلجرائه في المنشأة، فتأكد من إجراء  في حالة اشتراط األمر الفحص الذاتي في ا •
، على مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها  إرشادات العامل الفحص قبل مغادرته المنزل لمناوبته وذلك باتباع

 النحو الموضح في قسم موضوعات تدريب العمال.
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Guidance-on-Returning-to-Work-or-School-Following-COVID-19-Diagnosis.aspx
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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html
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
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Fsymptoms.html&data=02%7C01%7C%7C0e663c4f0cba4038919508d7f530e0d9%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C637247462597521114&sdata=%2BFs3zTA%2BLulYN7LUIa%2F%2F41%2BfiWhX7yKYbv9ci6ognOw%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Fsymptoms.html&data=02%7C01%7C%7C0e663c4f0cba4038919508d7f530e0d9%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C637247462597521114&sdata=%2BFs3zTA%2BLulYN7LUIa%2F%2F41%2BfiWhX7yKYbv9ci6ognOw%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fsymptoms-testing%2Fsymptoms.html&data=02%7C01%7C%7C0e663c4f0cba4038919508d7f530e0d9%7C56b731a8a2ac4c32bf6b616810e913c6%7C1%7C0%7C637247462597521114&sdata=%2BFs3zTA%2BLulYN7LUIa%2F%2F41%2BfiWhX7yKYbv9ci6ognOw%3D&reserved=0


 

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

جب على جهات العمل تزويد العمال بجميع معدات الوقاية الشخصية الالزمة، بما في ذلك أدوات حماية العينين ي •
 والقفازات عند الضرورة، والتأكد من استخدامهم لها. 

يجب على جهات العمل النظر في المواقف التي قد يكون فيها استخدام القفازات التي تُستخدم لمرة واحدة مفيًدا مع   •
ة غسل اليدين أو استخدام معقم اليدين؛ وذلك مثالً في حالة العمال الذين يقومون بفحص اآلخرين الكتشاف أي  كثر

يجب على العمال ارتداء القفازات عند مناولة المواد  أعراض ظاهرة عليهم أو يتعاملون مع أغراض يكثر لمسها.
 الملوثة بسوائل الجسم.

قولة، بما في ذلك إعالنات الخطاب العام، ونشر الالفتات في مواقع  جهات العمل اتخاذ تدابير معيجب على  •
إستراتيجية وواضحة للغاية، وفي تأكيدات الحجز، لتذكير الجمهور بأنه يجب عليهم استخدام أغطية الوجه، 

ثانية على   20والحرص على التباعد االجتماعي، وعدم لمس وجوههم، وغسل أيديهم بشكل متكرر بالصابون لمدة 

 .ألقل، واستخدام معقم اليدينا

الضيوف مقدًما بإحضار غطاء للوجه، وإال فلن يُسمح لهم بدخول المبنى )ما لم يتم إعفاؤهم من ارتداء  ذكر  •

ضع في اعتبارك توفير أغطية  ( .الستخدام أغطية الوجه CDPHإرشادات أغطية الوجه كما هو مذكور في 
 وجه للضيوف الذين قد يصلون بدونها.

يجب فحص درجة الحرارة و/أو األعراض لدى الضيوف والزوار عند الوصول، وأن يُطلب منهم استخدام معقم   •
)ما لم يتم إعفاؤهم من ارتداء أغطية الوجه ه عند عدم تناول الطعام أو الشرب اليدين، وإحضار غطاء الوجه وارتدائ

 )جهالستخدام أغطية الو CDPHإرشادات كما هو مذكور في 

اعرض مجموعة من القواعد المرئية بوضوح للعمالء والعاملين عند المدخل )المداخل( والتي ستكون شرًطا   •
يمكن أن تتضمن هذه القواعد تعليمات الستخدام معقم اليدين، والحفاظ على التباعد االجتماعي عن العمالء   للدخول.

لألسطح، ومعلومات االتصال الخاصة بقسم الصحة المحلي، والتغييرات   اآلخرين، وتجنب اللمس غير الضروري
كلما كان ذلك ممكنًا، يجب أن تكون القواعد متاحة رقميًا، بما في ذلك الصور التوضيحية وما إلى  في الخدمات.

 ذلك. 

 
 بروتوكوالت التهوية والتنظيف والتطهير 

ولة عالية الكفاءة، ورفع مستوى فالتر الهواء في المبنى إلى حيثما كان ذلك ممكنًا، قم بتركيب منظفات هواء محم •
أعلى كفاءة ممكنة، وإجراء تعديالت أخرى لزيادة كمية الهواء الخارجي والتهوية في المكاتب والمساحات الداخلية 

 األخرى. 

بشكل دوري للحصول على تحديثات حول إرشادات جودة الهواء الداخلي  اإللكتروني CDPHموقع  ارجع إلى  •
 والتهوية للوقاية من األمراض المنقولة بالهواء في األماكن المغلقة.

نظيف شامل في مناطق االزدحام الشديد مثل مناطق انتظار العمالء وردهات العمل وغرف استراحة قم بإجراء ت •
قم بتطهير األسطح  العمال وما إلى ذلك، ومناطق الدخول والخروج، بما في ذلك الساللم ومجموعات المصاعد.

شات اللمس واألزرار ومقابض  شائعة االستخدام بشكل متكرر، بما في ذلك العدادات وآالت بطاقات االئتمان وشا
 األبواب ومساند الذراعين والمراحيض ومرافق غسل اليدين، إلخ.

 قم بتطهير األدوات المشتركة بين كل استخدام وآخر. •

ِّر أفراد  قم بتوفير موزعات معقم اليدين في جميع أنحاء مناطق التشغيل للكي يستخدمها العمالء والعاملين. • ذك 
  )باستخدام الفتات و/أو شفهيًا( بعدم لمس عيونهم وأنوفهم وأفواههم.الجمهور 

إذا تعذر توفير   قم بتوفير عناصر قابلة للتخلص منها أو أحادية االستخدام كلما أمكن، مثل النظارات ثالثية األبعاد. •
 بدائل يمكن التخلص منها، فقم بتطهير العناصر بشكل صحيح قبل استخدام العميل وبعده.

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


 

يمكن أن يشمل ذلك تعقيم الطاوالت والكراسي   بتنظيف كل منطقة نشاط للعميل جيًدا وتطهيرها بعد كل استخدام.قم   •
اسمح بالوقت الكافي للتطهير المناسب، ُمتَّبعًا تعليمات   والمقاعد القالبة والمقصورات وشاشات اللمس وما إلى ذلك.

( Environmental Protection Agencyالبيئة ) تتطلب المطهرات الُمعتَمدة من وكالة حماية المنتج.
 الحد األدنى من وقت التالمس )وهو من ثواٍن إلى دقائق( لتكون فعالة ضد فيروس كورونا البشري. 

قم بانتظام بتنظيف وتطهير األسطح التي يشترك العمال في استخدامها بين نوبات العمل أو بين المستخدمين، أيهما   •
لك على سبيل المثال ال الحصر، أسطح العمل، وساعات الوقت، وآالت النسخ، والمفاتيح،  أكثر تكراًرا، بما في ذ 

تجنب مشاركة المعدات مثل الهواتف واألجهزة اللوحية واألدوات المكتبية   ومعدات التنظيف، وآالت األلعاب، إلخ.
 تجنب تماًما مشاركة معدات الوقاية الشخصية. واألدوات حيثما أمكن ذلك.

قم بتوزيع مهام التنظيف أثناء ساعات  ير الوقت الكافي للعمال لتنفيذ ممارسات التنظيف خالل مناوباتهم.قم بتوف •

قم بتوفير خيارات لشركات التنظيف الخارجية للمساعدة في زيادة الطلب على   .العمل ضمن واجبات عمل الموظف
 التنظيف حسب الحاجة.

اعدة بمنتجات التعقيم المناسبة، بما في ذلك معقم اليدين والمناديل قم بتجهيز المحطات، والمكاتب، وشبابيك المس •
 المطهرة، وقم بتوفير معقمات اليد الشخصية لجميع العاملين الذين يساعدون العمالء مباشرةً. 

قم بالتأكد من أن تظل المرافق الصحية عاملة ومزودة بالمخزون في جميع األوقات، وقم بتوفير المزيد من الصابون  •
 لمناشف الورقية ومطهر اليدين عند الحاجة.وا

يشمل هذا المناديل، وعلب القمامة التي تُستخدم بدون لمس،  قم بتوفير الموارد لتعزيز النظافة الشخصية للموظفين. •
وصابون اليد، والوقت الكافي لغسل اليدين، ومعقمات األيدي التي تعتمد على الكحول، والمناديل المبللة المطهرة، 

 اشف التي تُستخدم لمرة واحدة.والمن

المعتمدة من  في القائمة  19-عند اختيار مواد كيميائية مطهرة، استخدم المنتجات الُمعتَمدة لالستخدام ضد كوفيد  •

استخدم المطهرات المصنفة على أنها فعالة ضد مسببات   واتبع تعليمات المنتج.  (EPAوكالة حماية البيئة )

مالعق كبيرة لكل جالون من الماء(، أو    5األمراض الفيروسية الناشئة، أو محاليل التبييض المنزلية المخففة )

ب العمال على المخاطر الكيميائية،   % كحول على األقل مناسبة لألسطح.70محاليل كحولية تحتوي على  درِّ 

  Cal/OSHAوالتعليمات الصادرة عن الشركة المصنعة، واشتراطات التهوية المطلوبة، واشتراطات إدارة 
لذين يستخدمون المنظفات أو المطهرات ارتداء القفازات والمعدات الواقية يجب على العمال ا لالستخدام اآلمن.

والية الموصي بها من إدارة الصحة العامة ب طرق التنظيف اآلمنة لمرضى الربواتبع  األخرى وفقًا لتعليمات المنتج.
 كاليفورنيا مع التحقق من توفر التهوية المناسبة. 

للتحقق من   اتخذ إجراءات ،وغيره من األمراض األخرى المرتبطة بالمياه، بمرض الفيالقة لتقليل احتماالت اإلصابة •
أن جميع توصيالت وخصائص المياه )مثل صنابير الشرب والنوافير الزخرفية( آمنة لالستخدام بعد إغالق المنشأة 

 لفترة طويلة.

 قم بضبط أو تعديل ساعات المنشأة لتوفير الوقت الكافي للتنظيف الشامل المنتظم.  •

وتشجيع استخدام بطاقات االئتمان واألجهزة التي ال تتطلب استخدام اليدين، إن أمكن، بما في ذلك  قم بتركيب  •
مصابيح مستشعر الحركة، وأنظمة الدفع بدون تالمس، وموزعات الصابون والمناشف الورقية األوتوماتيكية،  

 وأنظمة بطاقات الوقت.

من الطرق التي يمكن أن تنشر الميكروبات في الهواء ما لم   قدر اإلمكان، ال تقم بتنظيف األرضيات بالكنس أو غيره •
وإذا أمكن، استخدم مكنسة كهربائية مزودة   يكن لدى جميع األشخاص في المنطقة معدات الوقاية الشخصية المناسبة.

 .HEPAبمرشح 

 

 

 

 
 

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


 

 اإلرشادات المتعلقة بالتباعد االجتماعي 

 . 19-لمنع انتقال كوفيد : ال يكفي التباعد االجتماعي وحده تحذير •

ال يحتاج األشخاص من نفس المنزل إلى   احرص على الحد من مجموعات العمالء ليكون في نطاق األسرة الواحدة. •
 أن يبعدوا عن بعضهم البعض بمسافة ستة أقدام. 

ترنت أو يجب على دور السينما التي تقدم امتيازات الطعام والشراب أن تشجع العمالء على طلب الشراء عبر اإلن •
استخدام اإلشارات المرئية لضمان  عبر الهاتف، حينما يكون ذلك ممكنًا، وجعل العناصر متاحة لالستالم من الشباك.

قم بنصب حواجز محكمة   الحفاظ على التباعد االجتماعي التي تبلغ ستة أقدام على األقل عند االنتظار في الطابور.
  عند شبابيك االمتياز، إن أمكن.

ذ أنظمة حجز تذاكر محددة بوقت و/أو متقدمة ومناطق مقاعد أو نشاط مخصصة مسبقًا، عندما يكون ذلك قم بتنفي •
اطلب من الزائرين االنتظار في   ممكنًا، لترتيب زيارات العمالء بالتعاقب والمساعدة في الحفاظ على مسافات فعلية.

 دة لتقليل تدفق الزوار والموظفين.سياراتهم حتى موعد حجزهم والوصول والمغادرة في شكل مجموعة واح

قم بتكريس موظفين إلدارة حركة العمالء عندما يمكن لألنشطة أن تجلب األشخاص ضمن ستة أقدام من بعضهم  •
ع في مناطق االختناق، إلخ.  البعض، مثل إرشاد العمالء إلى المقاعد، ومنع التجمِّ

ن ستة أقدام بين األشخاص، كما هو الحال عندما ينتظر  قم بتنفيذ تدابير لضمان التباعد االجتماعي بما ال يقل ع •
ويمكن أن يشمل هذا استخدام فواصل أو عالمات ظاهرة )مثل العالمات على األرضية أو  العمالء في صف انتظار.

 الالفتات لإلشارة إلى المكان الذي يجب أن يقف فيه العمال والعمالء/الزوار(. 

ض بين العمال  قم بتركيب حواجز حاكمة حيثما ال يمك • ن الحفاظ على التباعد االجتماعي بين األشخاص لتقليل التعرُّ
 والعمالء.

 يجب على جميع العمال تقليل مقدار الوقت الذي يقضونه في نطاق ستة أقدام من الضيوف. •

عدة  حدد طرقًا منفصلة للدخول والخروج من المرافق ومناطق الجلوس ومناطق العمل وما إلى ذلك، إن أمكن، للمسا •
قم بإنشاء الممرات  في الحفاظ على التباعد االجتماعي وتقليل حاالت مرور األشخاص بالقرب من بعضهم البعض. 

والمسارات اإلرشادية باتجاه واحد لحركة مرور المشاة، إن أمكن، لتجنب مرور العمال والضيوف في مواجهة 
 بعضهم البعض. 

بون تعديل مهام وظائفهم لتقليل اختالطهم بالعمالء وغيرهم من  ادرس إمكانية توفير خيارات للعاملين الذين يطل  •
 العاملين )مثل تولي المخزون بدالً من العمل في التحصيل أو تولي مسؤوليات إدارية بالعمل عن بُعد(. 

اعقد اجتماعات أصغر في المنشآت   أعد تكوين مساحات العمل، إن أمكن، للسماح بالتباعد بستة أقدام بين العمال. •
حفاظ على إرشادات التباعد االجتماعي، وفكر في عقد اجتماعات خارجية أو عبر منصات على اإلنترنت أو عبر  لل

 الهاتف.

تأكد من أن العمال يمكنهم الحفاظ على التباعد االجتماعي في غرف االستراحة، باستخدام الحواجز، وزيادة المسافة   •
وحيثما أمكن، قم بإنشاء مناطق استراحة خارجية مع ترتيبات ألغطية  بين الطاوالت/المقاعد لفصل العمال، إلخ.

اطلب من العمال عدم التجمع أثناء فترات الراحة، وتأكد من أنهم ال   الظالل والمقاعد بما يضمن التباعد االجتماعي.
 يأكلون أو يشربون بدون أغطية للوجه على بُعد ستة أقدام من بعضهم البعض. 

لى عدد العمال في المناطق المغلقة، مثل غرف اإلمداد ومناطق المنافذ، لضمان الفصل بما ال  ضع قيوًدا إضافية ع •
 يقل عن ستة أقدام للحد من انتقال الفيروس.

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

قم بإعادة تصميم مواقف السيارات للحد من نقاط التجمع وضمان الفصل السليم )على سبيل المثال، ترك مكان فارغ   •
 بين كل مكانين، الدفع بدون تالمس، إلخ(.



 

 

 اعتبارات إضافية للمسارح السينمائية الداخلية 

حدد أوقات الوصول  حد، إن أمكن.قم بتطبيق نظام حجز للحد من عدد الحاضرين الذين يدخلون المسرح في وقت وا •
 كجزء من الحجوزات، إن أمكن، بحيث يصل العمالء إلى المسرح ويدخلون إليه في مجموعات متعاقبة. 

 قم بإنشاء مدخل ومخرج توجيهيين إلى المسارح عندما يكون ذلك ممكنًا.  •

اعي بمسافة ستة أقدام على األقل بين أعد تكوين المقاعد أو إغالقها أو إزالتها من االستخدام لضمان التباعد االجتم •
قد يتطلب ذلك الجلوس في صف وترك الذي يليه فارًغا أو حجب أو إزالة المقاعد بأسلوب "رقعة   الحاضرين.

الشطرنج" )استخدم كل صف، ولكن تأكد من عدم وجود أي شخص خلف الزبائن اآلخرين مباشرةً( بحيث يتم  
يمكن أن يجلس أفراد نفس األسرة معًا، ولكن يجب أن يظلوا على  ات.الحفاظ على المسافات في جميع االتجاه

 مسافة ستة أقدام على األقل من األسر األخرى. 

يمكن أن يشمل هذا  قم بتخصيص فريق عمل لمساعدة األشخاص على الحفاظ على المسافات قبل العروض وبعدها. •
منظمة لتقليل التدفق المتقاطع لحركة المرور أو اإلرشاد إلى المقاعد قبل بدء العرض وإخراج العمالء بطريقة  

 االزدحام في صفوف الخروج. 

فكر في استخدام أغطية المقاعد القابلة للتخلص منها أو القابلة للغسل في المسارح، خاصة على األسطح المسامية  •
 تخلص من أغطية المقاعد واستبدلها بين كل استخدام وآخر. التي يصعب تنظيفها بشكل صحيح.

م بتزويد األبواب بدعامة أو اإلمساك بها لتظل مفتوحة أثناء فترات الذروة عند دخول الحضور إلى المنشآت  ق •
 وخروجهم منها، إن أمكن ووفقًا لبروتوكوالت األمن والسالمة.

 فكر في إمكانية تقليل عدد األشخاص الذين يستخدمون دورة المياه في وقت واحد للسماح بالتباعد االجتماعي.  •

 
 

 اعتبارات إضافية للمسارح السينمائية بالسيارات

 أماكن وقوف السيارات لضمان ترك مسافة ال تقل عن ستة أقدام بين المركبات.  أعد تكوين  •

 ال يجوز شغل كل مركبة إال من ق بل أفراد من نفس المنزل الذين كانوا بالفعل على اتصال وثيق ببعضهم البعض. •
ال يمكن للزبائن  مركبتهم ما لم يستخدموا دورات المياه أو أماكن امتيازات االستالم.يجب أن يظل الزبائن داخل 

 الجلوس خارج مركباتهم، على سبيل المثال، لمشاهدة فيلم بالسيارة بالقرب من سيارتهم. 

 تأكد من التنظيف والتطهير المنتظمين لدورات المياه في الموقع. •

إذا كان ذلك متاًحا، فيجب إجراء   المعامالت غير النقدية والتي بدون لمس كلما أمكن ذلك.يُفضَّل استخدام أنظمة  •

( مقدًما  drive-in businessالطلبات والحجوزات والمدفوعات الخاصة بالنشاط التجاري بينما أنت بالسيارة )
  عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف.

( عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف، إن Drive-in movie theaterيجب طلب امتيازات دور السينما بالسيارة ) •

 Walk-upيجب أن تكون خدمات االمتياز بينما أنت تتمشى ) أمكن، وتكون متاحة لالستالم من جانب الرصيف.

concession services.إذا كان الطلب المسبق للعناصر غير   ( متاحة الستالم العناصر المطلوبة مسبقًا
 عمالء يحافظون على التباعد االجتماعي المناسب عند انتظار طلب المواد الغذائية.ممكن، فتأكد من أن ال

 .يجب أن تعلق دور السينما الداخلية العروض ذات الميزة المزدوجة لتجنب الحاجة إلى فترات استراحة •
 

 

 



 

 
 

واالستعداد   Cal/OSHA  العمل االلتزام بجميع معاييريجب على جهات  يجب النظر في فرض اشتراطات إضافية للفئات األكثر عرضة للخطر.1 

كما يجب على جهات  .(CDPHكاليفورنيا ) إدارة الصحة العامة فيو( CDCمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )لاللتزام بإرشاداتها وإرشادات 

 العمل بشكل إلزامي أن تكون على استعداد لتغيير عملياتها مع تغير هذه اإلرشادات.

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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