
 مند کار یحفاظت موارد

در محل کار   19- در دوران شیوع کووید            
 : اتخاذ کند در محل کار شما تأیید شود، کارفرمایتان باید اقداماتی از جمله موارد حفاظتی زیر را برای حفظ ایمتی شما  19-اگر شیوع کووید

ی     برنامه پیشگیر

  ی از کوویدآماده  کارفرمایان باید یک برنامه ، 19-داشته باشند که خطرات کووید  19-کتتی پیشگیر ی برای کارکنان ا را در محل کار شناساتی رزیاتی و اصالح کند و باید در مورد این برنامه پیشگیر
ی از بیماری   برنامه ین یم تواند یکاد.  ن آموزش فراهم کن  و پیشگیر

ی
 باشد. کارفرما جداگانه یا بخشی از برنامه آسیب دیدگ

 ورود به محل کار 

  ی نزدییک که پس از ه کبازگشت ب 1الزاماتتا زماتی که  19-کارفرمایان نباید به کارکنان مبتال به کووید روز بعد از مواجهه در   5-3ار را برآورده کنند، اجازه دهند که به محل کار وارد شوند. مخاطبیر
 به محل کار وارد شوند. ، بازگشت به کار را برآورده سازند  1، نباید تا زماتی که الزامات یم شود محل کار، آزمایششان منفی ن

 اطالعیه ها

 اداره بهداشت عمویم گزارش دهند.  ساعت این موضوع را به 24رف ظروزه آگاه هستند، آنها باید   14در یک دوره  19-مبتال به کووید کنانمورد مرتبط کار  3رفرمایان از حداقل اگر کا 

  زماتی که مورد مرسی کارکناتی که در دیگر  و  یا یک اطالعیه کتتی برای تمایم کارمندان  ،به وضوح در معرض دید بگذارند را کارفرمایان باید یک اطالعیه کتتی در مورد مواجهه احتمایل در محل کار
 . کار بوده اند، فراهم کنندهمان محل  ، در بوده

 ماسک ها

   ک یلهدر وس یل، هنگام کار در فضاهای داخ ،کارمنداتی که در معرض بوده اند تمایم را رعایت کنند، باید   2فوتی از دیگران 6نتوانند فاصله  خارجی هستند، اگر   ییا هنگایم که در فضاها ،نقلیه مشیی
 ماسک بپوشند. 

 در اطراف دیگران بپوشند.  کروز، یک ماس 10مجموع به مدت  دند، باید در ر به کار باز یم گ 19-کارکناتی که پس از ابتال به کووید 

  یم شوند و در صورت نیاز آنها را تعویض کنند.  اطمینان یابند که آنها استفاده ،زماتی که کارمندان ملزم به پوشیدن ماسک در کار هستند، کارفرمایان باید آنها را به صورت رایگان فراهم کنند 

 کارفرمایتان باید ماسک های تنفش رایگان را   ،ند، اگر شما در فضاهای داخیل یا در وسایل نقلیه با دیگران کار یم کنید و یم خواهید که یک ماسک تنفش بپوشید حتی اگر ماسک ها الزایم نیست
 یم شود.  ها را به طریقه صحیح بپوشید که شامل برریس نبودن درز که آن  ها سایز مناسب هستند و شما را آموزش دهد آنکارفرمایتان باید اطمینان یابد که   در صورت تقاضای شما فراهم کند. 

 آزمایش دیه

  بدون هدیه کارکناتی که احتماأل در معرض قرار گرفته اند، آزمایش تمایم  کارفرمایان باید برای 
ی

روز   30در مورد کارمندان بدون عالئیم که در  ، حداقل هفته ای یکبار ارائه دهند.  اینزینه اضاف
 داشتند، اعمال نیم شود.   19-کوویدگذشته آزمایش مثبت  

  ی کارفرمایان وی از راهنمایهمچنیر د، آزمایش دیه 3باید در زماتی که آزمایش دیه در پیر ی با  بدون هزینه و در ساعات کار  جداسازی و قرنطینه وزارت بهداشت عمویم کالیفرنیا صورت یم گیر
 حقوق ارائه کنند. 

   د عمو خارج از ساعات کاری مکار و کارفرمایان باید در زماتی که کارکنان به انجام آزمایش اختصاص داده اند، حقوق آنها را پرداخت کنند، حتی اگر آزمایش در خارج از محل  . ل کارمند صورت گیر

 مرخیص استعالجی 

  ی فدرال، ایحممکن است تکارمندان یص استعالجی که  راجع به گزینه های مرخاطالعات کارفرمایان باید نوع مرخیص تضمیتی قرارداد، از    تی یا محیل، سیاست های مرخیص کارفرما، یا هر الت قوانیر
 کنند. آنان فراهم  برای  ،آنها برخوردار باشند 

 تهویه 

 4کارفرمایان باید راهنمای Cal/OSHA  ی از رسایت کوویدرا راجع به تهویه  اجرا و حفظ کنند.  توسعه،را  تهویهبهبودی از طریق  19-مرور کنند و باید روش های مؤثر برای پیشگیر
 

 اگر شما نگراتی هاتی در مورد ایمتی درباره شیوع در محل کار دارید        
 یا نماینده ایمتی خود صحبت کنید.  رسپرست)سوپروایزر(با  •
 با نماینده اتحادیه خود صحبت کنید.  •
 تنظیم کنید.   Cal/OSHA(، یک شکایت با 213)-576-7451 یا  833-579-0927با تلفن به  •
 ، به صورت ناشناس یک شکایت با اداره بهداشت عمویم شهرستان لس آنجلس تنظیم کنید.  888-700-9995با تلفن به  •
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