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 النھاریة بروتوكول لبرامج توفیر الرعایة 
 لألطفال في سن المدرسة: 

یشكل خطًرا    COVID-19، واالستشفاء، والوفیات، لكن االنتقال المجتمعي ال یزال معتدالً. ال یزال  COVID-19انخفضت معدالت حاالت  
المتطلبات  .  طر االنتشاركبیًرا على المجتمعات ویتطلب من جمیع األشخاص والشركات اتخاذ االحتیاطات وتعدیل العملیات واألنشطة لتقلیل مخا

)، والبرامج األخرى التي توفر الرعایة النھاریة لألطفال في سن  ECEبما في ذلك برامج الرعایة والتعلیم المبكر (  -أدناه خاصة بجمیع البرامج  
لصحة العامة بالوالیة. باإلضافة إلى  المدرسة قبل أو أثناء أو بعد ساعات الدراسة العادیة. تم السماح لھذه المواقع بالفتح بموجب أمر من مسؤول ا

ئمة الشروط التي یفرضھا الحاكم على ھذه األماكن المحددة، یجب أن تمتثل ھذه األنواع من األعمال أیًضا للشروط المنصوص علیھا في ھذه القا
ةخطة إدارومقاطعة لوس أنجلوس  بالصحة العامة    إرشاداتـ  المرجعیة. یجب أن تمتثل المواقع المرخصة كبرامج الرعایة والتعلیم المبكر أیًضا ل

 . لبرامج الرعایة والتعلیم المبكر التعرض

إلى ما وراء حدود ترخیص رعایة األطفال  المدرسة وتوسیع عملیاتھم  النھاریة لألطفال في سن  الرعایة  لتوفیر  یجب على أي برنامج یخطط 
لترخیص الرعایة المجتمعیة لتحدید ما إذا كانت مطلوبة لتأمین  المكتب اإلقلیميالحالي، أو خارج حدود حالة اإلعفاء من الترخیص، التواصل مع 

 . CCP-22-PIN 20إعفاء طارئ من متطلبات الترخیص اإلضافیة. للحصول على معلومات إضافیة حول اإلعفاءات لرعایة األطفال، راجع 

المدارس التي تطلب إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس من    مالحظة خاصة للمدارس من روضة األطفال وحتى مرحلة التعلیم الثانوي:
إكمال    من روضة األطفال وحتى مرحلة التعلیم الثانويمدرسة  التقدم أي شكل من أشكال الرعایة النھاریة لألطفال في سن المدرسة في موقع  

رابط. تعلیمات اإلكمال واإلعفاءوتقدیم إخطار إلى القسم الذي یصف نطاق أنشطة رعایة الطفل الخاصة بك وترخیص رعایة الطفل أو حالة  
 .ھنالالستبیان عبر اإلنترنت متاحان 

) وال تقدم سوى خدمة لألطفال في الفئات ECEتعلیم الطفولة المبكر (إذا كنت مرخًصا لتقدیم خدمات  تحتاج إلى تقدیم ھذا اإلخطار    لن •
 العمریة لمرحلة ما قبل ریاض األطفال وما دونھا. 

من مدرسة الإذا كان برنامجك یقدم رعایة الطفل لألطفال في سن المدرسة في أي مكان آخر غیر موقع  تحتاج إلى تقدیم ھذا اإلخطار   لن •
 .الثانويروضة األطفال وحتى التعلیم 

طعة لوس أنجلوس  یرجى مالحظة ما یلي: قد یتم تحدیث ھذا المستند كلما توفرت معلومات ومصادر إضافیة، لذا تأكد من االطالع على الموقع اإللكتروني لمقا 
 ظام للحصول على أي التحدیثات التي تطرأ على ھذا المستندبانت  /http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirusعلى 

 تغطي القائمة المرجعیة ما یلي: 

 سیاسات وممارسات مكان العمل لحمایة صحة الموظفین )1(

 تدابیر لضمان التباعد الجسدي  )2(
 تدابیر لضمان مكافحة العدوى  )3(
 التواصل مع الموظفین والجمھور )4(
 الخدمات الحیویة.تدابیر لضمان الوصول العادل إلى  )5(

 .یجب معالجة ھذه المجاالت الرئیسیة الخمسة بینما تقوم منشأتك بتطویر أي بروتوكوالت إلعادة الفتح

 (تم تمییز التغییرات باللون األصفر)  آخر التحدیثات:
تم التحدیث لیعكس التغییرات في الحجم األقصى للمجموعات المستقرة. تم إضافة إرشادات لتقسیم الغرف الكبیرة الستیعاب  : 2021/28/4

 المجموعات المستقرة المتعددة.
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http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/GuidanceEarlyChildhoodEducation.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/reopening-la.htm#eceplan
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/reopening-la.htm#eceplan
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/reopening-la.htm#eceplan
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/reopening-la.htm#eceplan
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/202006-Community-Care-Licensing-Division-Child-Care-Offices.pdf
https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/CCP/PIN-20-22-CCP.pdf
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/Childcare_for_School-Aged_Children_Notification_Form_Instructions.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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یجب على جمیع البرامج التي تشملھا ھذه اإلرشادات تنفیذ جمیع التدابیر المعمول بھا المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضیح سبب  
 تطبیقھ على البرنامج.   عدم تطبیق أي تدبیر لم یتم

  اسم البرنامج: 

  عنوان المنشأة: 

 

 سیاسات وممارسات مكان العمل لحمایة صحة الموظفین (یرجى تحدید كل ما ینطبق على المنشأة)  .أ

  .تم توجیھ كل من یمكنھ القیام بواجبات عملھ من المنزل للقیام بذلك 

   عاًما، والذین یعانون من حاالت صحیة مزمنة) بعمل یمكن القیام بھ من    65أعمارھم عن  یتم تكلیف الموظفین الضعفاء (أولئك الذین تزید
 المنزل كلما أمكن ذلك. 

   تم إعادة تكوین إجراءات العمل إلى أقصى حد ممكن لزیادة فرص الموظفین للعمل من المنزل. ضع في اعتبارك تقدیم العاملین والمتطوعین
 قلل من اتصالھم باآلخرین (مثل المھام اإلداریة) الذین یطلبون خیارات مھام معدلة ت 

  .تم وضع جداول بدیلة أو متداخلة أو مناوبة إن أمكن، لزیادة التباعد الجسدي إلى أقصى حد 

  إذا    بأجر والمتطوعون الذین یشار إلیھم إجماالً باسم "الموظفین") بعدم القدوم إلى العملالعمال    طاقم  تم إخبار جمیع الموظفین (بما في ذلك
الموظفون اتباع إرشادات إدارة الصحة العامة للعزل الذاتي والحجر الصحي  یدرك  .  COVID-19مرضوا، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ  

 إن أمكن. تمت مراجعة سیاسات إجازة مكان العمل وتعدیلھا لضمان عدم معاقبة الموظفین عند إقامتھم في المنزل بسبب المرض.   -

  ر واحد أو أكثر من الموظفین لدیھم نتائج إیجابیة، فإن صاحب العمل لدیھ خطة أو بروتوكول لعزل الحالة (الحاالت) في  عند إبالغك أن اختبا
المنزل ویطلب الحجر الصحي الذاتي من جمیع الموظفین الذین تعرضوا في مكان العمل الخاص بالحالة (الحاالت). یجب على خطة صاحب  

أن   بھا  العمل  اختبار  بروتوكوًال  یكون  إجراء  أو  إلى  للوصول  المعزولین  الموظفین  كانت ھناك حاالت    COVID-19لجمیع  إذا  لتحدید ما 
 . COVID-19تعرض إضافیة في مكان العمل، والتي قد تتطلب تدابیر إضافیة لمكافحة  

  مسارات اتخاذ  العمل. یجب أن یتبع الموقع إرشادات إدارة الصحة العامة بشأن   ساحة  یتم إجراء فحوصات األعراض قبل دخول الموظفین إلى
علیمیة أو أثناء تواجدھم في المؤسسة التعلیمیة. یجب أن یشمل  لألشخاص الذین تظھر علیھم أعراض إیجابیة قبل الدخول إلى المؤسسة الت   القرار 

یخضع حالیًا  إذا كان الموظف  القرار و اتخاذ  المحتملة المدرجة في مسار    COVID-19الفحص فحًصا یتعلق باألعراض المتوافقة مع عدوى  
یمكن إجراء ھذه الفحوصات عن بُعد أو شخصیًا عند وصول الموظفین. یجب إجراء فحص درجة الحرارة في    .ألوامر العزل أو الحجر الصحي 

 .موقع العمل إذا كان ذلك ممكنًا

  یتعین على المنشآت إخطار إدارة الصحة العامة بجمیع األشخاص المؤكد إصابتھم بـCOVID-19    والذین كانوا في الموقع في أي وقت خالل
إیجابي. تاریخ ظھور المرض    COVID-19لدیھ اختبار    شخص ھي    COVID-19  المؤكد إصابتھا بـ   حالةالل تاریخ بدء المرض.  یوًما قب   14

 أیھما أقرب. -  COVID-19أو تاریخ اختبار    COVID-19أعراض  ظھور  ھو التاریخ األول ل

   لـ التعرض  العامة بحاالت  إدارة الصحة  المفضلة إلخطار  ویمكن إجراؤه على    COVID-19یعد اإلبالغ اآلمن عبر اإلنترنت ھو الطریقة 
اآلمن:  الویب  تطبیق  إلى  الوصول  إمكانیة  مع  محمول  جھاز  أو  كمبیوتر    .http://www.redcap.link/lacdph.educationsectorجھاز 

covidreport.    19قائمة حالة  واستكمال  إذا تعذر اإلبالغ عبر اإلنترنت، فیمكن إعداد البالغات یدویًا عن طریق تنزیل-COVID    وخط جھات
 . Education@ph.lacounty.gov-ACDCوإرسالھا إلى  االتصال لقطاع التعلیم

o د من تاریخ اإلخطار بالحالة (الحاالت). یجب أن یتم اإلبالغ عن حالة أو حالتین مؤكد إصابتھما في غضون یوم عمل واح 
o  یوًما، یجب على صاحب العمل إبالغ ھذه المجموعة على الفور إلى إدارة الصحة العامة.   14حاالت أو أكثر خالل فترة  3في حالة تحدید

 عامة في تفشي الوباء.ستعمل إدارة الصحة العامة مع البرنامج لتحدید ما إذا كانت المجموعة تعد تفشیًا یتطلب تحقیق الصحة ال
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
mailto:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20COVID-19%20%D9%88%D8%AE%D8%B7%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
mailto:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20COVID-19%20%D9%88%D8%AE%D8%B7%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov


 إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس 
 أمر مسؤول الصحة 

 

Protocol for Programs Providing Day Care for School-Aged Children                          Page 3 of 10  
Revised 4/28/2021 v2 (Arabic) 

 

  في    الكمامة األنف والفم. یجب أن یرتدي الموظف    المناسبة التي تغطي الكمامة  - بدون تكلفة   -یُمنح الموظفون الذین لدیھم اتصال باآلخرین
جمیع األوقات خالل یوم العمل عندما یكون على اتصال أو من المحتمل أن یكون على اتصال باآلخرین. یجب على الموظفین الذین تلقوا  

ولكن یمكنھم ارتداء واقي الوجھ مع ثنیھ على الحافة السفلیة، لالمتثال لتوجیھات    الكمامةتعلیمات من مقدم رعایتھم الطبیة بعدم ارتداء 
 . ال یجب استخدام الكمامات المزودة بصمامات أحادیة االتجاه. یتركب الثني لتحت الذقن یة، طالما تسمح حالتھم بذلك. یفضل أن الوال 

   في جمیع األوقات عدا أثناء العمل بمفردھم في المكاتب الخاصة ذات األبواب المغلقة أو عند تناول    الكمامات یجب على جمیع الموظفین ارتداء
 لشراب. تم تجاوز االستثناء السابق للموظفین الذین یعملون في مقصورات ذات أقسام صلبة تتجاوز ارتفاع الموظف أثناء الوقوف. الطعام أو ا

  یومًیا.  الكمامةتم توجیھ تعلیمات للموظفین بغسل أو استبدال 

 الشراب إال أثناء فترات الراحة عندما یكونون قادرین على  بشكل متسق وصحیح، ال یُشَجع الموظفین على تناول الطعام أو الكمامات   لضمان ارتداء
بأمان وممارسة التباعد الجسدي عن اآلخرین. في جمیع األوقات عند تناول الطعام أو الشراب، یجب على الموظفین الحفاظ على   كماماتھم  .إزالة 

ام بذلك في الھواء الطلق وبعیدًا عن اآلخرین إن أمكن. یُفضل تناول  مسافة ستة أقدام على األقل من اآلخرین. عند تناول الطعام أو الشرب یفضل القی
یوفر    الطعام أو الشراب في المقصورة أو محطة العمل بدالً من تناول الطعام في غرفة االستراحة إذا كان تناول الطعام في مقصورة أو محطة عمل

 مسافة أكبر وحواجز بین العمال. 

 وتمت زیادة المسافات بین الموظفین ألقصى درجة ممكنة في أي غرفة أو منطقة یستخدمھا الموظفون في تناول الوجبات و/أو    اإلشغال  تم تخفیض
 في فترات االستراحة. تم تحقیق ذلك عبر اآلتي:

o و المناطق الُمستخدمة في  أقدام بین األشخاص في الغرف أ   6الحد األقصى من اإلشغال والذي یتوافق مع تمكین مسافة ال تقل عن نشر   إیفاد
 فترات االستراحة؛ و 

o ؛ یتم تقسیم فترة االستراحة أو أوقات تناول الوجبات لتخفیض اإلشغال في الغرف والمناطق الُمستخدمة في تناول الوجبات وفترات االستراحة
 و 

o   المقاعد أو وضع عالمات علیھا لتخفیض أقدام بین المقاعد وإزالة    6أقدام مع التأكد من تحقیق مسافة    6وضع المناضد على مسافة
اإلشغال ووضع عالمات على األرضیات لضمان تحقیق التباعد وتنظیم وضعیات المقاعد بطریقة تُحقق الحد األدنى من التواصل  

 . حواجز لمنع ازدیاد االنتشار ولكن ال یجب اعتباره بدیًال لتخفیض اإلشغال والحفاظ على التباعد الجسديوجًھا لوجھ. یُشجع استخدام ال
  .یتم تقدیم قفازات للموظفین الستخدامھا في مھام مثل تقدیم الطعام أو التعامل مع القمامة أو استخدام منتجات التنظیف والمطھرات 

   ار ومن بعضھم البعض في جمیع مناطق المنشأة كلما كان ذلك ممكًنا.  6بالحفاظ على مسافة (تم توجیھ تعلیمات للموظفین ) أقدام على األقل من الزوَّ
 قد یقترب الموظفون للحظات عند الضرورة لمساعدة األطفال، أو حسب الضرورة. 

 وفقًا للجدول التالي:  -ومًیا  ولكن ال یقل عن مرة ی   -  یتم تطھیر الحمامات والمناطق المشتركة األخرى بشكل متكرر 

o  الحمامات_______________________________________________________________________________   

o  أخرى _______________________________________________________________________________       

 :المواد المطھرة واالمدادات ذات صلة بھا متاحة للموظفین في الموقع (المواقع) التالیة 

___________________________________________________________________________________ 

   معقم الیدین الفعال ضدCOVID-19  :متاح لجمیع الموظفین في الموقع (المواقع) التالیة 

___________________________________________________________________________________ 

  بشكل متكرر  غسل أیدیھمبیتم تذكیر الموظفین . 

  .تم توزیع نسخة من ھذا البروتوكول على كل موظف 

   لتجنب مشاركة الھواتف أو األجھزة اللوحیة أو أجھزة الرادیو ذات االتجاھین  ھ تعلیمات  معدات خاصة لكل عامل وقد تم توجی. تسلیم   بقدر اإلمكان، یتم
 اإلطالق. بعدم مشاركة معدات الوقایة الشخصیة على أیضاً أو لوازم العمل األخرى أو المعدات المكتبیة حیثما أمكن. تم توجیھھم 

 بما في ذلك ما یلي: معدات   -أیھما أكثر تكرارا   -، یتم تطھیرھا بمنظف مناسب للسطح بین المناوبات أو االستخدامات  االشیاء  .حیثما یجب مشاركة ا
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الدبابیس، وفتاحات  ت  مزیال ، والدباسات، و الحاسوبمثل آالت التصویر، وأجھزة الفاكس، والطابعات، والھواتف، ولوحات مفاتیح    ؛المكاتب المشتركة
 السلكیة، إلخ. ال تصال اال ، واألسطح في مناطق االستقبال، ومحطات العمل المشتركة، ومعدات الصوت والفیدیو، وأجھزة خطاباتال

  واجبات الموظفین الوظیفیة.  وباتھم. یتم تعیین مھام التنظیف خالل ساعات العمل كجزء من ان م یتم توفیر الوقت للعمال لتنفیذ ممارسات التنظیف أثناء
التنظیف  لضمان التنظیف المنتظم والشامل حسب االقتضاء. ضع في اعتبارك الحصول على خیارات لشركات  -إذا لزم األمر  -  قم بتعدیل الساعات

 حسب الحاجة.   -التابعة لجھات خارجیة للمساعدة في الحصول على طلب التنظیف المتزاید 

  الحصول على قائمة بالموظفین االحتیاطیین المدربین حیثما توفرت. رصد التغیب عن الموظفین و 

   یتم تطبیق جمیع السیاسات الموضحة في ھذه القائمة المرجعیة بخالف تلك المتعلقة بشروط التوظیف على موظفي التسلیم وأي شركات أخرى
 قد تكون في المبنى كطرف ثالث. 

   قم بوصف التدابیر األخرى:  –اختیاري 
___________________________________________________________________________________ 

 

 تدابیر لضمان التباعد الجسديب. 

  

 الوصول والمغادرة 

  .حدد عدد األشخاص في المنشأة بالعدد المناسب للحفاظ على التباعد الجسدي 

   وبروتوكوالت السائقین ممارسة جمیع إجراءات  البرنامج، یجب على  قبل  الحافالت) من  المثال،  النقل (على سبیل  استخدام مركبات  تم  إذا 
 عد الجسدي). ا بت ، وال یة وجھ القماش الموضح للموظفین اآلخرین (على سبیل المثال، نظافة الیدین، وأغطیة  على النحو الالسالمة  

o الت توفیر  أیًضا  استخدام یجب  أو  حافلة/مركبة  مقعد  بكل  واحد  وجود طفل  مثل  تدابیر  من خالل  النقل  مركبات  على  الجسدي  باعد 
 صفوف بدیلة. 

o  .فتح النوافذ وزیادة المساحة بین األطفال والسائق في سیارات النقل حیثما أمكن 

  الكمامات    ار ارتداءوالزوَّ   والموظفین یجب على جمیع األطفال 

  االتصال بین الموظفین واألطفال واألسر في بدایة ونھایة الیوم. تقلیل 

  ار الذین یحتاجون إلى دخول المبنى. للحد من عدد اآلباء أو الزوَّ   -إن أمكن    -األطفال واصطحابھم عند باب المنشأة    إلنزالرتب 

   الجدولة للعائالت. مواعید الوصول ومواعید وتوصیل بأكبر قدر ممكن من الدقة لتقلیل تحدیات   بتقسیمقم 

   قدر المباشر باآلخرین  للحد من االتصال  المداخل. ضع بروتوكوالت أخرى  أكبر عدد ممكن من  باستخدام  الدخول والخروج  حدد مسارات 
 اإلمكان. 

   6على مسافة  توفیر أدلة مادیة، مثل الشریط الالصق على األرضیات أو األرصفة والالفتات على الجدران، لضمان بقاء الموظفین واألطفال  
أثناء نقل    الصفوف وفي أوقات أخرى (على سبیل المثال، أدلة إلنشاء "مسارات باتجاه واحد" في الممرات، و  الصفوف أقدام على األقل في  
 وتوصیل األطفال). 

 
 المساحات الترفیھیة

   فاظ على التباعد الجسدي بین األطفال وبین األطفال  للح  وذلك یجب القیام بأنشطة رعایة األطفال، داخل وخارج المنزل، في مجموعات مستقرة
األخرى   والموظفین المستقرة  المجموعات  والموظفین  نفس  "مستقرة"    كلمة  (تعني  وال تختلط مع  المجموعة كل یوم األطفال  نفس  بقدر    في 

 ) اإلمكان

 الحجم األقصى للمجموعات المستقرة 

o  ،فإن الحد األقصى لحجم المجموعات  إذا كان البرنامج الذي یقدم خدمات الرعایة النھاریة یعمل حالیًا كبرنامج معفى من الترخیص
األطفال اآلخرین  أقدام من جمیع    3المستقرة مقید بعدد األطفال الذي یسمح لجمیع األطفال في المجموعة بالحفاظ على التباعد لمسافة  

لمسافة   التباعد  الموظفون على  أن یحافظ  للبرنامج. یجب  المتاحة  المساحة  الموظفین اآلخرین. ال    6ضمن  أقدام من األطفال وعن 
 طفالً وشخصین بالغین مشرفین بغض النظر عن حجم المساحة المتاحة للبرنامج.   30یجوز أن یتجاوز حجم المجموعة المستقر  
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o  رعایة األطفال في حاالت لإذا كان البرنامج الذي یقدم خدمات الرعایة النھاریة لدیھ حالیًا ترخیص رعایة أطفال أو تم منحھ إعفاًء
( الطوارئ   االجتماعیة  للخدمات  كالیفورنیا  في  المجتمع  قسم ترخیص رعایة  المجموعات CCLDمن  لحجم  األقصى  الحد  فإن   ،(

أقدام عن جمیع األطفال اآلخرین    3مسافة ال تقل عن  التباعد لالحفاظ على  ب م جمیعًا  ھ ألطفال الذي یسمح ل المستقرة یكون مقیدًا بعدد ا
أقدام    6مسافة  التباعد ل لبرنامج. یجب على الموظفین الحفاظ على  لمتاحة لمساحة االأقدام على األقل من جمیع الموظفین داخل    6و 

اآلخرین. ال یج  الموظفین  األقل من جمیع  لعدد  على  األقصى  الحد  المستقرة  المجموعة  (أحجام)  یتجاوز حجم  أن  أي وقت  في  وز 
)  CCLDرعایة المجتمع في كالیفورنیا للخدمات االجتماعیة ( األطفال للمساحة (المساحات) المعتمدة المسموح بھا بموجب ترخیص 

نھ. قد تحتاج برامج الرعایة النھاریة إلى الحفاظ على مجموعات مستقرة أصغر من الحد األقصى إذا تم الحصول على إعفاء مأو  
دي المنصوص علیھا جس لمتطلبات التباعد ال  ) امتثاالً CCLDرعایة المجتمع في كالیفورنیا للخدمات االجتماعیة ( المسموح بھ من قبل  
 في ھذا البروتوكول. 

  طفالً كحد أقصى، أو    30یرة، فیمكن تقسیم ھذه الغرف إلى مناطق أصغر، كل منھا یخدم ما یصل إلى  إذا كانت المنشأة تتضمن أي غرف كب
) أقدام على األقل من  6) أقدام عن بعضھم البعض وستة ( 3العدد الذي یسمح لجمیع األطفال بالحفاظ على التباعد لمسافة ال تقل عن ثالثة ( 

أیھما أقل. ال یجوز استخدام مساحة داخلیة كبیرة جدًا، مثل صالة لأللعاب الریاضیة    -احة المتاحة  الموظفین وستة أقدام بین الموظفین ضمن المس 
طفالً كحد أقصى) في أي وقت. یجب    90من قبل أكثر من ثالث مجموعات مستقرة (   -مقسمة إلى مناطق أصغر   -أو غرفة متعددة األغراض 

 اتخاذ االحتیاطات التالیة عند تقسیم الغرف: 
 أن تؤخذ لوائح الحریق والسالمة والبیئة في االعتبار عند وضع الفواصل. یجب   •
أقدام وأن تكون مصنوعة من مادة غیر مسامیة یمكن    8یجب أن تصل فواصل الغرف من األرضیة إلى ارتفاع ال یقل عن   •

 تنظیفھا بانتظام. 
بالتحك  • للسماح  الھواء  وتدفق  التھویة  من  تزید  بطریقة  الغرف  فواصل  وضع  وإزالة  یجب  الحرارة  درجة  في  الصحي  م 

 الملوثات. 
 والسقوط.  والتعثرالغرف على األرض بطریقة تقلل من مخاطر االنزالق   فواصل یجب تثبیت   •
أقدام    6أقدام بین األطفال و   3، یجب أن تترك كل منطقة مساحة كافیة للتباعد الجسدي (أي مسافة  وضع الفواصل بمجرد   •

 بین الموظفین).  أقدام   6بین األطفال والموظفین و 
  6مجموعة مستقرة من األطفال الدخول والخروج دون المرور ضمن مسافة كل یجب تصمیم الغرف المقسمة بحیث یمكن ل •

  ا خرى. إذا كان ھناك بابان في الغرفة، فمن المستحسن أن یكون لكل مجموعة من األطفال بابً األ مجموعة  الخاصة بالأقدام  
 المكان والخروج منھ. یستخدم فقط للدخول إلى   ا مخصصً 

الخروج) متاًحا لألطفال على كل جانب من جوانب الغرفة المقسمة. یجب أن یكون    یلةیجب أن یكون طریق الخروج (وس •
لكل منطقة مسار مستمر وخاٍل من العوائق من أي نقطة داخل المنطقة إلى مكان آمن. یجب وضع الالفتات على أو بالقرب  

إلى م  التي تشیر  الفواصل  المسارات في تدریبات اإلخالء لضمان  من  استخدام ھذه  المخارج ویجب ممارسة  إلى  سارات 
 السالمة في حالة الطوارئ. 

 جدھم في المنشأة أو في مبانیھا، باستثناء أثناء القیلولة أو األكل/الشرب أو االنخراط  اوت أثناء  الكماماتار واألطفال ارتداء زوَّ یُطلب من جمیع ال
). ینطبق ھذا على جمیع البالغین واألطفال من عمر سنتین فما فوق. فقط األفراد  بمفرده   بدني منفرد (مثل الركض من قبل الشخص في مجھود  

ارتداء   تعلیمات بعدم  الخاص بھم معفون من ارتداء غطاء  الكمامةالذین صدرت  الطبیة  الرعایة  قبل مقدم  . لدعم سالمة موظفیك  الوجھ  من 
 . ا ار الذین یصلون بدونھللزوَّ   كمامة ارك، یجب توفیر وزوَّ 

   ة زیادة المساحة بین المقاعد والمكاتب ستة أقدام بین    -على سبیل المثال    -. فكر في طرق الفصل بین األطفال من خالل وسائل أخرى  واألسرَّ
 قة تقلل من التواصل وجھا لوجھ. ، وترتیب المقاعد بطریالتباعد الجسدي بین المقاعد، وعالمات على األرضیات لتعزیز    وفواصل المقاعد، 

  .ضع في اعتبارك إعادة تصمیم األنشطة للمجموعات األصغر وإعادة ترتیب األثاث وأماكن اللعب للحفاظ على االنفصال 
  اخلیة  یجب على الموظفین وضع تعلیمات لزیادة المسافة إلى أقصى حد وطرق لتقلیل مخاطر االتصال الوثیق بین األطفال في كل من األماكن الد

 ات الفتوالخارجیة التي یسھل على األطفال فھمھا ومناسبة للنمو من خالل استخدام الوسائل مثل عالمات األرضیات وال

   ار تقیید  والمتطوعین واألنشطة غیر الضروریة التي تشمل مجموعات أخرى في نفس الوقت.  الزوَّ
   ،بشكل صحیح، حافظ    األماكن شاغلي  ووزع  م بشكل متقطع،  استخد قم بتقسیم اال تقیید األنشطة المجتمعیة حیثما أمكن ذلك. إذا لم یكن ذلك عملیًا

 على المجموعات صغیرة ومتسقة قدر اإلمكان وقم بالتطھیر بین االستخدامات. 

 لحفاظ على التباعد الجسدي ودعم نظافة الیدین المناسبة. ا  بھا تلك التي یمكنب التجمعات واألنشطة الالمنھجیة   الحد من 
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   إذا سمح الطقس بذلك. على سبیل المثال، ضع    -استخدم المساحات البدیلة حسب الحاجة، بما في ذلك االستخدام المنتظم للمساحات الخارجیة
 دي. جس واألماكن األخرى لالستخدام للسماح بالتباعد ال تتریا ی المساحة الخارجیة، واستخدام الكاف   لزیادةفي اعتبارك طرًقا  

  .قلل الحركة الجماعیة قدر اإلمكان 

   في  إجراء أكبر عدد ممكن من األنشطة مع األطفال في الھواء الطلق قدر اإلمكان (یجب أن تتم جمیع أنشطة اللیاقة البدنیة والغناء والھتاف
 ء الطلق فقط). الھوا 

 
 الوجبات

  عد الجسدي عند تناول الطعام أو اجعلھم یأكلون ضمن مجموعتھم  ا بت مارسوا الأن ی اطلب من األطفال إحضار وجباتھم الخاصة بھم قدر اإلمكان، و
 الحساسیة الغذائیة. األصغر، بدالً من الجلوس في قاعة طعام مشتركة أو كافتیریا. ضمان سالمة األطفال الذین یعانون من  

   الطعام عناصر خدمة  واحدة استخدم  لمرة  االستعمال  التي    ذات  المواد  تكن  لم  إذا  واألطباق).  األواني  استعمالھا (مثل  قابلة    یتم  واحدة  لمرة 
و في غسالة الصحون.  غسلھا بصابون األطباق والماء الساخن أ یتم  التي یتم إعادة استخدامھاجمیع عناصر خدمة الطعام  أنللتطبیق، فتأكد من 

 یجب على األفراد غسل أیدیھم بعد التعامل مباشرة مع عناصر خدمة الطعام المستخدمة. 

   عائلیة. تجنب مشاركة األطعمة  الوجبة  الفاحصل على علب أو أكیاس معبأة مسبقًا لكل حاضر بدالً من بوفیھ أو    مناسبة،إذا تم تقدیم الطعام في أي
 واألواني. 

 
 فحة العدوى ج. تدابیر لمكا

   واالستخدام السلیم، وإزالة اوأھمیتھ  للتباعد الجسديالمحسنة، والمبادئ التوجیھیة    التعقیمتأكد من أن جمیع الموظفین واألسر على درایة بممارسات ،
 .COVID-19، وممارسات الفحص ومعاییر االستبعاد المحددة لـ أو التخلص من الكمامات وغسل 

   قم بتعیین موظف لیكون مسؤوالً عن االستجابة لمخاوفCOVID-19 یجب أن یعرف جمیع موظفي رعایة األطفال واألسر من ھو ھذا الشخص .
من أجل إخطار الموظفین واألسر بطریقة سریعة   على تنسیق التوثیق وتتبع التعرضات المحتملة،  الشخص وكیفیة االتصال بھ. یجب تدریب ھذا  

 . في المنشأة COVID-19بجمیع حاالت  ومسؤولة. ھذا الشخص مسؤول أیًضا عن إخطار مسؤولي الصحة المحلیین

   ومعقمات الید بدون لمس  التي تعمل   ،والقمامة  والمنادیل الورقیةضمان اإلمدادات الكافیة لدعم سلوكیات النظافة الصحیة، بما في ذلك الصابون
 ٪ على األقل من الكحول اإلیثیلي للموظفین وأولئك األطفال الذین یمكنھم استخدام معقم الیدین بأمان.60 التي تحتوي على

  :علم األطفال تدابیر الحمایة الشخصیة التالیة 

o بعد الخروج وبعد استخدام الحمام. ؛غسل الیدین بانتظام قبل وبعد األكل؛ بعد السعال أو العطس 

o .تجنب لمس العینین واالنف والفم 

o السعال والعطس.  تغطیة 

o كك داخل مندیل أو مرفقسم مندیًال لمسح أنفك وسعالك/عطااستخد. 

 .ضع في اعتبارك اإلجراءات الروتینیة التي تمكن الموظفین واألطفال من غسل أیدیھم بانتظام على فترات متقطعة 

 ثانیة بالصابون، والفرك جیدًا بعد االستخدام، واستخدام المناشف الورقیة (أو مناشف القماش   20طفال والموظفین غسل أیدیھم لمدة  یجب على األ
 ذات االستخدام الفردي) لتجفیف الیدین جیدًا.

   استخدم وقت الحمام كفرصة لتعزیز   -بالنسبة لألطفال األصغر سنًا    -  وممارسة غسل الیدین. على سبیل المثال  المحاكاة یجب على الموظفین
 العادات الصحیة ومراقبة غسل الیدین بشكل صحیح.
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  ً . مالحظة: یجب على األطفال والموظفین استخدام معقم الیدین عندما یكون غسل الیدین غیر عملي. یجب فرك المطھر في الیدین حتى یجف تماما
 استخدام معقم الیدین، خاصة عندما تكون األیدي متسخة بشكل واضح یعد غسل الیدین المتكرر أكثر فعالیة من 

o   1-800-222-1222استخدام مطھر الید تحت إشراف الكبار. اتصل بمراقبة السموم إذا استھلكت:    9یجب على األطفال دون سن .
  لھا  ناك احتمال الستخدام األطفالیُفضل استخدام معقمات األیدي التي تحتوي على الكحول اإلیثیلي ویجب استخدامھا عندما یكون ھ

 بدون إشراف. تعتبر معقمات األیزوبروبیل أكثر سمیة ویمكن امتصاصھا من خالل الجلد. ال تستخدم أي منتجات تحتوي على المیثانول

 ممكن.  ضع في اعتبارك محطات غسل الیدین المحمولة في جمیع أنحاء الموقع لتقلیل الحركة والتجمع في الحمامات إلى أقصى حد 

  .أوقف استخدام نوافیر الشرب وبدالً من ذلك شجع على استخدام زجاجات المیاه القابلة إلعادة االستخدام 

  ،یجب تنظیف األسطح التي یتم لمسھا بشكل متكرر مثل مقابض األبواب، ومفاتیح اإلضاءة، ومقابض الحوض، وأسطح الحمام، والطاوالت
 األسطح في مركبات النقل یومیًا على األقل وبشكل أكثر تكراًرا طوال الیوم إن أمكن. و

 ة التي تتطلب اتصاًال أقل باألسطح. الحد من استخدام معدات الملعب المشتركة لصالح األنشطة البدنی 

  وإال قم بالتنظیف والتعقیم بین االستخدامات. ةواللوازم الفنی ،واأللعاب ،اللعبالحد من مشاركة األشیاء والمعدات، مثل ، 

 ألعاب وممتلكات  متعددة یسھل تنظیفھا وتطھیرھا على مدار الیوم أو توفیر حاویات ذات ملصقات فردیة ب  ألغازیمكنك الوصول إلى ألعاب و
 ط. كل طفل. تأكد من إزالة األلعاب التي یصعب تنظیفھا (مثل األلعاب اللینة) من الفصل أو مراقبتھا بعنایة الستخدامھا من قبل األطفال فقتخص  

   عند اختیار منتجات التنظیف، استخدم المنتجات المعتمدة لالستخدام ضدCOVID-19    في القائمة"N  "ایة البیئة  المعتمدة من وكالة حم(EPA) 
 واتبع تعلیمات المنتج. تحتوي ھذه المنتجات على مكونات أكثر أمانًا لألفراد المصابین بالربو.

  المناسبة التخفیف  لمعدالت  الملصق  إرشادات  باتباع  الناشئة،  الفیروسیة  األمراض  فعالة ضد مسببات  أنھا  المصنفة على  المطھرات  استخدم 
 لالستخدام اآلمن.  Cal/OSHAلموظفین على مخاطر المواد الكیمیائیة، وتوجیھات الشركة المصنعة، ومتطلبات  وأوقات التالمس. قم بتدریب ا

 حمایة یجب أن یكون طاقم الحراسة المسؤول عن تنظیف الموقع وتعقیمھ مزودًا بمعدات الحمایة المناسبة، بما في ذلك القفازات، وحمایة العین، و
مطلوب في تعلیمات المنتج. یجب االحتفاظ بجمیع المنتجات بعیدًا عن متناول على النحو ال دات الحمایة المناسبة  الجھاز التنفسي، وغیرھا من مع

 األطفال وتخزینھا في مساحة مقیدة الدخول. 

  حالة استخدام تكییف  تخطط للقیام بتنظیف شامل عندما ال یكون األطفال موجودین. في والعند التنظیف، قم بتھویة المكان قبل وصول األطفال؛
 .للھواء جودة المثلىالاستبدال وفحص مرشحات الھواء وأنظمة الترشیح لضمان ب قم الھواء، استخدم اإلعداد الذي یجلب الھواء النقي.

   نظمة التدفئة  ترشیح الھواء المركزي أل  ترقیةإذا كان فتح النوافذ یشكل سالمة أو صحة، ففكر في استراتیجیات بدیلة لتحسین تدفق الھواء مثل
 ).MERV 13والتھویة وتكییف الھواء (تصنیف المرشح المستھدف على األقل  

   آمنة لالستخدام بعد إغالق المنشأة  الزینةاتخذ خطوات للتأكد من أن جمیع أنظمة المیاه ومیزاتھا (على سبیل المثال، نوافیر الشرب ونوافیر (
 لقةالفیالفترة طویلة لتقلیل مخاطر العدوى مثل مرض 

 
 فحص األطفال 

 جع تدریب الموظفین وتثقیف األطفال وعائالتھم حول الوقت الذي یجب علیھم فیھ البقاء في المنزل ومتى یمكنھم العودة إلى رعایة األطفال. ش
 على البقاء في المنزل.  COVID-19الموظفین واألطفال المرضى أو الذین كانوا على اتصال وثیق مع شخص مصاب بفیروس 
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 :باإلضافة إلى فحص الموظفین عند وصولھم، یجب أیًضا فحص جمیع األطفال عند الوصول إلى المنشأة 

o   لجمیع األطفال عند الوصول؛ یمكن أن یشمل ذلك قیاس درجات حرارة األطفال في بدایة كل یوم   للصحة السلیمةإجراء فحوصات بصریة
 لمس، فإن تقییم درجة الحرارة المبلغ عنھ مقبول. دون لمس. إذا لم تكن ھناك موازین حرارة تعمل بدون باستخدام مقیاس حرارة یعمل ب

o   لألشخاص الذین تظھر علیھم أعراض إیجابیة قبل الدخول   مسارات اتخاذ القراربشأن  یُطلب من المنشأة اتباع إرشادات إدارة الصحة العامة
ساعة الماضیة وما إذا   24عراض خالل الـ  األعن    شخاصیع األاسأل جمإلى المؤسسة التعلیمیة أو أثناء تواجدھم في المؤسسة التعلیمیة.  

ار إلى المنشأة. إجراء فحوصات األعراض قبل دخول الزوَّ أیًضأ . یتم COVID-19لـ  اختباًرا إیجابیًاكان لدیھ كان أي شخص في المنزل 
المدرجة في مسار   COVID-19بـ  األعراض التي تتوافق مع اإلصابة المحتملة    یجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص

  الالفتات یمكن إجراء ھذه الفحوصات شخصیًا أو من خالل طرق بدیلة مثل أنظمة تسجیل الوصول عبر اإلنترنت أو من خالل    القرار.
 الزوار الذین یعانون من ھذه األعراض ال یجب أن یدخلوا المبنى.  المنشورة عند مدخل المنشأة والتي تنص على أن 

   تتوافق مع عدوى    علیھم أعراض  تظھراستبعد أي طفل أو والد أو مقدم رعایة أو موظفینCOVID-19   أو مع تعرض معروف لشخص مؤكد إصابتھ
 COVID-19 بـ

 تظھر علیھم األعراض التي تتوافق مع اإلصابة   إرسال األطفال والموظفین الذین   مراقبة الموظفین واألطفال طوال الیوم بحثًا عن عالمات المرض؛قم ب
 . أرسل األشخاص إلى المنشأة الطبیة المناسبة بدالً من منازلھم إذا لزم األمر. COVID-19المحتملة بـ 

 
 الموظفون  وأإذا مرض األطفال 

  حدد غرفة أو منطقة عزل لفصل أي شخص تظھر علیھ أعراضCOVID-19. 

   أو لدیھم مشاكل في   اأو إزالتھ  الكمامةإذا كان عمرھم أكثر من عامین ولیس لدیھم مشاكل في وضع    ةجراحی  كمامةأو    كمامةتأكد من أنھم یرتدون
 . ارتداء الكمامةالتنفس مع 

  لیھ األعراض في غرفة العزل حتى یمكن نقلھ إلى المنزل أو إلى مرفق رعایة صحیة، في أقرب وقت  یجب أن یبقى الطفل أو الموظف الذي تظھر ع
 ممكن عملیًا.

  الشخصدون تأخیر إذا كان    9-1-1حسب االقتضاء. اتصل بالرقم    -  وضع إجراءات لنقل أي شخص مریض إلى منزلھ أو مرفق رعایة صحیة بأمان  
 وجھ.الشفتین أو ازرقاق الأو ارتباك أو  یعاني من ألم أو ضغط مستمر في الصدر

 في حاالت الطوارئ لضمان اإلخطار الفوري إذا ظھرت على   -  ولكن یفضل أكثر  -  یجب أن تتأكد المواقع من وجود رقم اتصال واحد على األقل
 الطفل عالمات المرض

 لألشخاص    مسارات اتخاذ القرارالعودة إلى المرفق على النحو المبین في    اطلب من الموظفین المرضى واألطفال عدم العودة حتى یستوفوا معاییر
 . الذین یعانون من أعراض في المؤسسة التعلیمیة

   الموظفین أو الطفل إیجابیة لـ  عند إبالغك بأن نتیجة اختبار أحدCOVID-19 یجب على المنشأة أن تطلب من الشخص المصاب عزل نفسھ ،
ستتم مراجعة التعرضات لتقییم األشخاص الذین یحتاجون    في المنزل وإرشاد جمیع األشخاص المعرضین للشخص المصاب إلى الحجر الصحي.

اص في نفس المجموعة أو الفصل الدراسي التي یتواجد فیھا الشخص المصاب إذا  إلى الحجر الصحي بما في ذلك إمكانیة عزل جمیع األشخ
بأكملھا. للمجموعة  التعرض  استبعاد  یمكن  ال  إضافیة،    كان  تفاصیل  على  العزل  للحصول  بشأن  العامة  الصحة  إرشادات  راجع 

)olationph.lacounty.gov/covidis) والحجر الصحي (ph.lacounty.gov/covidquarantine.( 

   یتعین على المنشآت إخطار إدارة الصحة العامة بجمیع األشخاص المؤكد إصابتھم بـCOVID-19   المؤكد والذین كانوا في الموقع في أي وقت
إیجابي. تاریخ ظھور    COVID-19ھي شخص لدیھ اختبار    COVID-19یوًما قبل تاریخ بدء المرض. الحالة المؤكد إصابتھا بـ    14خالل  

 أیھما أقرب. - COVID-19أو تاریخ اختبار  COVID-19األول لظھور أعراض   المرض ھو التاریخ

   یعد اإلبالغ اآلمن عبر اإلنترنت ھو الطریقة المفضلة إلخطار إدارة الصحة العامة بحاالت التعرض لـCOVID-19  ویمكن إجراؤه على ،
 http://www.redcap.link/lacdph.educationجھاز كمبیوتر أو جھاز الھاتف المحمول مع إمكانیة الوصول إلى تطبیق الویب اآلمن:  

sector.covidreport19قائمة حالة  رنت، فیمكن إعداد اإلبالغ یدویًا عن طریق تنزیل واستكمال  . إذا تعذر اإلبالغ عبر اإلنت-COVID    وخط
 .Education@ph.lacounty.gov-ACDCوإرسالھا إلى  جھات االتصال لقطاع التعلیم
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport
mailto:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20COVID-19%20%D9%88%D8%AE%D8%B7%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
mailto:%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9%20%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9%20COVID-19%20%D9%88%D8%AE%D8%B7%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%20%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
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o .(الحاالت) یجب تقدیم جمیع إخطارات الحالة في غضون یوم عمل واحد من تاریخ اإلخطار بالحالة 

o  من حاالت  حاالت أو أكثر 3في حالة تحدیدCOVID-19   یوًما، یجب على صاحب العمل إبالغ ھذه   14في غضون
المجموعة على الفور إلى إدارة الصحة العامة. ستعمل إدارة الصحة العامة مع البرنامج لتحدید ما إذا كانت المجموعة  

 المصابة تعد تفشیًا یتطلب تحقیق الصحة العامة في تفشي الوباء. 

 ساعة قبل التنظیف أو التعقیم. إذا لم یكن ذلك   24دمھا أي شخص مریض وال تستخدمھا قبل التنظیف والتطھیر. انتظر  أغلق المناطق التي یستخ
 ساعة، فانتظر ألطول فترة ممكنة. 24ممكنًا لمدة 

 بھا للتنظیف. حافظ على منتجات التنظیف    يتأكد من االستخدام اآلمن والصحیح للمطھرات باستخدام معدات الحمایة الشخصیة والتھویة الموص
 والمطھر بعیدًا عن األطفال. 

 یمكن لمدیر رعایة الطفل المناسب أن یأخذ في االعتبار ما    -بالتشاور مع إدارة الصحة العامة المحلیة    -  خالل تفشي المرض أو التعرض الكبیر
 المجتمع المحدد:  إذا كان اإلغالق مضمونًا ومدة الوقت بناًء على مستوى الخطر داخل

o  إذا تم إغالق البرنامج، ال تشجع الموظفین والطالب وعائالتھم على التجمع أو التواصل االجتماعي في أي مكان. یشمل ذلك ترتیبات
 رعایة األطفال الجماعیة، باإلضافة إلى التجمع في أماكن مثل منزل أحد األصدقاء أو المطعم المفضل أو مركز التسوق المحلي. 

 
 من المشاركة  الحد

 أو مناطق تحمل ملصقات فردیة. تأكد من نقل المتعلقات إلى المنزل كل یوم لتنظیفھا    ، أو مكعبات  ،افصل بین متعلقات كل طفل في حاویات
 وتطھیرھا.

   (اإلمدادات الفنیة والمعدات، وما إلى ذلك) إلى أقصى حد ممكن عملیًا أو   ذات اللمس المتكررضمان اإلمدادات الكافیة لتقلیل مشاركة المواد
 تطھیر بین االستخدامات. التنظیف والالحد من استخدام اإلمدادات والمعدات لمجموعة واحدة من األطفال في كل مرة و

  اإلمكانتجنب مشاركة األجھزة اإللكترونیة والمالبس واأللعاب والكتب وغیرھا من األلعاب أو الوسائل التعلیمیة قدر . 
 

 د. تدابیر التواصل مع الجمھور 

   الحفاظ  الحفاظ على أنظمة االتصاالت التي تسمح للموظفین والعائالت باإلبالغ عن األعراض وتلقي إخطارات فوریة بالتعرض واإلغالق، مع
 على السریة. 

   19أو شھادة امتثال السالمة من  یتم نشر نسخة من ھذا البروتوكول  یتم نشر نسخة من ھذا البروتوكول-COVID   المطبوعة الخاصة بالمنشأة 
،  COVID-19للحصول على المزید من المعلومات أو إلكمال برنامج االعتماد الذاتي لالمتثال للسالمة من  في جمیع المداخل العامة للمنشأة.  

من البروتوكوالت في الموقع  االحتفاظ بنسخة    المنشأة. یجب على  http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htmقم بزیارة  
 .عند الطلب -في المنشأة للمراجعة 

  الكماماتیتم عرض الالفتات طوال الوقت لتذكیر المدربین واألطفال بالحاجة إلى التباعد الجسدي واستخدام . 

  ارالتي ترشد  الالفتاتیتم نشر  إلى ضرورة البقاء في المنزل إذا كانوا مرضى بأعراض تنفسیة.  الزوَّ

   وغیرھا من   الكماماتإلخ) معلومات واضحة حول التباعد الجسدي، واستخدام    ،المنافذ اإللكترونیة للمؤسسة (موقع الویب، وسائل التواصل االجتماعيتوفر
 .المسائل
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 ھـ. التدابیر التي تضمن الوصول العادل إلى الخدمات الحیویة 
 

  .تم تحدید أولویة الخدمات الحیویة لألطفال 
  تدابیر لضمان الوصول إلى الخدمات لألطفال الذین لدیھم قیود على التنقل و/أو المعرضین لمخاطر عالیة عند تواجدھم في األماكن العامة.یتم وضع 

 
 

 یجب إدراج أي تدابیر إضافیة غیر مذكرة أعاله في صفحات منفصلة، 
 والتي یجب على العمل التجاري إرفاقھا بھذا المستند. 

 
 االتصال بالشخص التالي ألیة أسئلة یمكنك 

 أو تعلیقات حول ھذا البروتوكول:

  اسم جھة اتصال العمل التجاري: 

  رقم الھاتف: 

  تاریخ آخر مراجعة:
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	بروتوكول لبرامج توفير الرعاية النهارية للأطفال في سن المدرسة:
	(1) سياسات وممارسات مكان العمل لحماية صحة الموظفين
	(2) تدابير لضمان التباعد الجسدي
	(3) تدابير لضمان مكافحة العدوى
	(4) التواصل مع الموظفين والجمهور
	(5) تدابير لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الحيوية.
	يجب معالجة هذه المجالات الرئيسية الخمسة بينما تقوم منشأتك بتطوير أي بروتوكولات لإعادة الفتح.
	يجب على جميع البرامج التي تشملها هذه الإرشادات تنفيذ جميع التدابير المعمول بها المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضيح سبب عدم تطبيق أي تدبير لم يتم تطبيقه على البرنامج.
	 تم توجيه كل من يمكنه القيام بواجبات عمله من المنزل للقيام بذلك.
	 يتم تكليف الموظفين الضعفاء (أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والذين يعانون من حالات صحية مزمنة) بعمل يمكن القيام به من المنزل كلما أمكن ذلك.
	 تم إعادة تكوين إجراءات العمل إلى أقصى حد ممكن لزيادة فرص الموظفين للعمل من المنزل. ضع في اعتبارك تقديم العاملين والمتطوعين الذين يطلبون خيارات مهام معدلة تقلل من اتصالهم بالآخرين (مثل المهام الإدارية)
	 تم وضع جداول بديلة أو متداخلة أو مناوبة إن أمكن، لزيادة التباعد الجسدي إلى أقصى حد.
	 تم إخبار جميع الموظفين (بما في ذلك طاقم العمال بأجر والمتطوعون الذين يشار إليهم إجمالاً باسم "الموظفين") بعدم القدوم إلى العمل إذا مرضوا، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19. يدرك الموظفون اتباع إرشادات إدارة الصحة العامة للعزل الذاتي والحجر الصحي -...
	 عند إبلاغك أن اختبار واحد أو أكثر من الموظفين لديهم نتائج إيجابية، فإن صاحب العمل لديه خطة أو بروتوكول لعزل الحالة (الحالات) في المنزل ويطلب الحجر الصحي الذاتي من جميع الموظفين الذين تعرضوا في مكان العمل الخاص بالحالة (الحالات). يجب على خطة صاحب الع...
	 عند إبلاغك أن اختبار واحد أو أكثر من الموظفين لديهم نتائج إيجابية، فإن صاحب العمل لديه خطة أو بروتوكول لعزل الحالة (الحالات) في المنزل ويطلب الحجر الصحي الذاتي من جميع الموظفين الذين تعرضوا في مكان العمل الخاص بالحالة (الحالات). يجب على خطة صاحب الع...
	 عند إبلاغك أن اختبار واحد أو أكثر من الموظفين لديهم نتائج إيجابية، فإن صاحب العمل لديه خطة أو بروتوكول لعزل الحالة (الحالات) في المنزل ويطلب الحجر الصحي الذاتي من جميع الموظفين الذين تعرضوا في مكان العمل الخاص بالحالة (الحالات). يجب على خطة صاحب الع...
	 يتم إجراء فحوصات الأعراض قبل دخول الموظفين إلى ساحة العمل. يجب أن يتبع الموقع إرشادات إدارة الصحة العامة بشأن مسارات اتخاذ القرار للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض إيجابية قبل الدخول إلى المؤسسة التعليمية أو أثناء تواجدهم في المؤسسة التعليمية. يجب أن ي...
	 يتعين على المنشآت إخطار إدارة الصحة العامة بجميع الأشخاص المؤكد إصابتهم بـ COVID-19 والذين كانوا في الموقع في أي وقت خلال 14 يومًا قبل تاريخ بدء المرض. الحالة المؤكد إصابتها بـ COVID-19 هي شخص لديه اختبار COVID-19 إيجابي. تاريخ ظهور المرض هو التاريخ...
	 يعد الإبلاغ الآمن عبر الإنترنت هو الطريقة المفضلة لإخطار إدارة الصحة العامة بحالات التعرض لـ COVID-19 ويمكن إجراؤه على جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول مع إمكانية الوصول إلى تطبيق الويب الآمن: http://www.redcap.link/lacdph.educationsector. covidreport. إذ...
	 يُمنح الموظفون الذين لديهم اتصال بالآخرين - بدون تكلفة - الكمامة المناسبة التي تغطي الأنف والفم. يجب أن يرتدي الموظف الكمامة في جميع الأوقات خلال يوم العمل عندما يكون على اتصال أو من المحتمل أن يكون على اتصال بالآخرين. يجب على الموظفين الذين تلقوا ت...
	 يجب على جميع الموظفين ارتداء الكمامات في جميع الأوقات عدا أثناء العمل بمفردهم في المكاتب الخاصة ذات الأبواب المغلقة أو عند تناول الطعام أو الشراب. تم تجاوز الاستثناء السابق للموظفين الذين يعملون في مقصورات ذات أقسام صلبة تتجاوز ارتفاع الموظف أثناء ا...
	 تم توجيه تعليمات للموظفين بغسل أو استبدال الكمامة يوميًا.
	 لضمان ارتداء الكمامات بشكل متسق وصحيح، لا يُشجَع الموظفين على تناول الطعام أو الشراب إلا أثناء فترات الراحة عندما يكونون قادرين على إزالة. كماماتهم بأمان وممارسة التباعد الجسدي عن الآخرين. في جميع الأوقات عند تناول الطعام أو الشراب، يجب على الموظفين...
	 تم تخفيض الإشغال وتمت زيادة المسافات بين الموظفين لأقصى درجة ممكنة في أي غرفة أو منطقة يستخدمها الموظفون في تناول الوجبات و/أو في فترات الاستراحة. تم تحقيق ذلك عبر الآتي:
	o إيفاد نشر الحد الأقصى من الإشغال والذي يتوافق مع تمكين مسافة لا تقل عن 6 أقدام بين الأشخاص في الغرف أو المناطق المُستخدمة في فترات الاستراحة؛ و
	o يتم تقسيم فترة الاستراحة أو أوقات تناول الوجبات لتخفيض الإشغال في الغرف والمناطق المُستخدمة في تناول الوجبات وفترات الاستراحة؛ و
	o يتم تقسيم فترة الاستراحة أو أوقات تناول الوجبات لتخفيض الإشغال في الغرف والمناطق المُستخدمة في تناول الوجبات وفترات الاستراحة؛ و
	o يتم تقسيم فترة الاستراحة أو أوقات تناول الوجبات لتخفيض الإشغال في الغرف والمناطق المُستخدمة في تناول الوجبات وفترات الاستراحة؛ و
	o وضع المناضد على مسافة 6 أقدام مع التأكد من تحقيق مسافة 6 أقدام بين المقاعد وإزالة المقاعد أو وضع علامات عليها لتخفيض الإشغال ووضع علامات على الأرضيات لضمان تحقيق التباعد وتنظيم وضعيات المقاعد بطريقة تُحقق الحد الأدنى من التواصل وجهًا لوجه. يُشجع است...
	 يتم تقديم قفازات للموظفين لاستخدامها في مهام مثل تقديم الطعام أو التعامل مع القمامة أو استخدام منتجات التنظيف والمطهرات.
	 تم توجيه تعليمات للموظفين بالحفاظ على مسافة (6) أقدام على الأقل من الزوَّار ومن بعضهم البعض في جميع مناطق المنشأة كلما كان ذلك ممكنًا. قد يقترب الموظفون للحظات عند الضرورة لمساعدة الأطفال، أو حسب الضرورة.
	 يتم تطهير الحمامات والمناطق المشتركة الأخرى بشكل متكرر - ولكن لا يقل عن مرة يوميًا - وفقًا للجدول التالي:
	o الحمامات_______________________________________________________________________________
	o أخرى _______________________________________________________________________________
	 المواد المطهرة والامدادات ذات صلة بها متاحة للموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	___________________________________________________________________________________
	 معقم اليدين الفعال ضد COVID-19 متاح لجميع الموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	___________________________________________________________________________________
	 يتم تذكير الموظفين بغسل أيديهم بشكل متكرر.
	 تم توزيع نسخة من هذا البروتوكول على كل موظف.
	 بقدر الإمكان، يتم . تسليم  معدات خاصة لكل عامل وقد تم توجيه تعليمات لتجنب مشاركة الهواتف أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الراديو ذات الاتجاهين أو لوازم العمل الأخرى أو المعدات المكتبية حيثما أمكن. تم توجيههم أيضاً بعدم مشاركة معدات الوقاية الشخصية على ا...
	 حيثما يجب مشاركة ا. الاشياء ، يتم تطهيرها بمنظف مناسب للسطح بين المناوبات أو الاستخدامات - أيهما أكثر تكرارا - بما في ذلك ما يلي: معدات المكاتب المشتركة؛ مثل آلات التصوير، وأجهزة الفاكس، والطابعات، والهواتف، ولوحات مفاتيح الحاسوب، والدباسات، ومزيلات...
	 يتم توفير الوقت للعمال لتنفيذ ممارسات التنظيف أثناء مناوباتهم. يتم تعيين مهام التنظيف خلال ساعات العمل كجزء من واجبات الموظفين الوظيفية. قم بتعديل الساعات - إذا لزم الأمر - لضمان التنظيف المنتظم والشامل حسب الاقتضاء. ضع في اعتبارك الحصول على خيارات ...
	 رصد التغيب عن الموظفين والحصول على قائمة بالموظفين الاحتياطيين المدربين حيثما توفرت.
	 يتم تطبيق جميع السياسات الموضحة في هذه القائمة المرجعية بخلاف تلك المتعلقة بشروط التوظيف على موظفي التسليم وأي شركات أخرى قد تكون في المبنى كطرف ثالث.
	 اختياري – قم بوصف التدابير الأخرى:
	___________________________________________________________________________________
	 حدد عدد الأشخاص في المنشأة بالعدد المناسب للحفاظ على التباعد الجسدي.
	 إذا تم استخدام مركبات النقل (على سبيل المثال، الحافلات) من قبل البرنامج، يجب على السائقين ممارسة جميع إجراءات وبروتوكولات السلامة على النحو الموضح للموظفين الآخرين (على سبيل المثال، نظافة اليدين، وأغطية الوجه القماشية، والتباعد الجسدي).
	o يجب أيضًا توفير التباعد الجسدي على مركبات النقل من خلال تدابير مثل وجود طفل واحد بكل مقعد حافلة/مركبة أو استخدام صفوف بديلة.
	o يجب أيضًا توفير التباعد الجسدي على مركبات النقل من خلال تدابير مثل وجود طفل واحد بكل مقعد حافلة/مركبة أو استخدام صفوف بديلة.
	o يجب أيضًا توفير التباعد الجسدي على مركبات النقل من خلال تدابير مثل وجود طفل واحد بكل مقعد حافلة/مركبة أو استخدام صفوف بديلة.
	o فتح النوافذ وزيادة المساحة بين الأطفال والسائق في سيارات النقل حيثما أمكن.
	 يجب على جميع الأطفال والموظفين والزوَّار ارتداء الكمامات
	 تقليل الاتصال بين الموظفين والأطفال والأسر في بداية ونهاية اليوم.
	 رتب لإنزال الأطفال واصطحابهم عند باب المنشأة - إن أمكن - للحد من عدد الآباء أو الزوَّار الذين يحتاجون إلى دخول المبنى.
	 قم بتقسيم مواعيد الوصول ومواعيد وتوصيل بأكبر قدر ممكن من الدقة لتقليل تحديات الجدولة للعائلات.
	 حدد مسارات الدخول والخروج باستخدام أكبر عدد ممكن من المداخل. ضع بروتوكولات أخرى للحد من الاتصال المباشر بالآخرين قدر الإمكان.
	 توفير أدلة مادية، مثل الشريط اللاصق على الأرضيات أو الأرصفة واللافتات على الجدران، لضمان بقاء الموظفين والأطفال على مسافة 6 أقدام على الأقل في الصفوف وفي أوقات أخرى (على سبيل المثال، أدلة لإنشاء "مسارات باتجاه واحد" في الممرات، والصفوف أثناء نقل وتو...
	المساحات الترفيهية
	 يجب القيام بأنشطة رعاية الأطفال، داخل وخارج المنزل، في مجموعات مستقرة وذلك للحفاظ على التباعد الجسدي بين الأطفال وبين الأطفال والموظفين ولا تختلط مع المجموعات المستقرة الأخرى (تعني كلمة "مستقرة" نفس الأطفال والموظفين في نفس المجموعة كل يوم بقدر الإم...
	الحجم الأقصى للمجموعات المستقرة
	o إذا كان البرنامج الذي يقدم خدمات الرعاية النهارية يعمل حاليًا كبرنامج معفى من الترخيص، فإن الحد الأقصى لحجم المجموعات المستقرة مقيد بعدد الأطفال الذي يسمح لجميع الأطفال في المجموعة بالحفاظ على التباعد لمسافة 3 أقدام من جميع الأطفال الآخرين ضمن المسا...
	o إذا كان البرنامج الذي يقدم خدمات الرعاية النهارية لديه حاليًا ترخيص رعاية أطفال أو تم منحه إعفاءً لرعاية الأطفال في حالات الطوارئ من قسم ترخيص رعاية المجتمع في كاليفورنيا للخدمات الاجتماعية (CCLD)، فإن الحد الأقصى لحجم المجموعات المستقرة يكون مقيدًا...
	 إذا كانت المنشأة تتضمن أي غرف كبيرة، فيمكن تقسيم هذه الغرف إلى مناطق أصغر، كل منها يخدم ما يصل إلى 30 طفلاً كحد أقصى، أو العدد الذي يسمح لجميع الأطفال بالحفاظ على التباعد لمسافة لا تقل عن ثلاثة (3) أقدام عن بعضهم البعض وستة (6) أقدام على الأقل من ال...
	 يجب أن تؤخذ لوائح الحريق والسلامة والبيئة في الاعتبار عند وضع الفواصل.
	 يجب أن تصل فواصل الغرف من الأرضية إلى ارتفاع لا يقل عن 8 أقدام وأن تكون مصنوعة من مادة غير مسامية يمكن تنظيفها بانتظام.
	 يجب وضع فواصل الغرف بطريقة تزيد من التهوية وتدفق الهواء للسماح بالتحكم الصحي في درجة الحرارة وإزالة الملوثات.
	 يجب وضع فواصل الغرف بطريقة تزيد من التهوية وتدفق الهواء للسماح بالتحكم الصحي في درجة الحرارة وإزالة الملوثات.
	 يجب وضع فواصل الغرف بطريقة تزيد من التهوية وتدفق الهواء للسماح بالتحكم الصحي في درجة الحرارة وإزالة الملوثات.
	 يجب تثبيت فواصل الغرف على الأرض بطريقة تقلل من مخاطر الانزلاق والتعثر والسقوط.
	 بمجرد وضع الفواصل، يجب أن تترك كل منطقة مساحة كافية للتباعد الجسدي (أي مسافة 3 أقدام بين الأطفال و6 أقدام بين الأطفال والموظفين و6 أقدام بين الموظفين).
	 يجب تصميم الغرف المقسمة بحيث يمكن لكل مجموعة مستقرة من الأطفال الدخول والخروج دون المرور ضمن مسافة 6 أقدام الخاصة بالمجموعة الأخرى. إذا كان هناك بابان في الغرفة، فمن المستحسن أن يكون لكل مجموعة من الأطفال بابًا مخصصًا يستخدم فقط للدخول إلى المكان وا...
	 يجب أن يكون طريق الخروج (وسيلة الخروج) متاحًا للأطفال على كل جانب من جوانب الغرفة المقسمة. يجب أن يكون لكل منطقة مسار مستمر وخالٍ من العوائق من أي نقطة داخل المنطقة إلى مكان آمن. يجب وضع اللافتات على أو بالقرب من الفواصل التي تشير إلى مسارات إلى الم...
	 يُطلب من جميع الزوَّار والأطفال ارتداء الكمامات أثناء تواجدهم في المنشأة أو في مبانيها، باستثناء أثناء القيلولة أو الأكل/الشرب أو الانخراط في مجهود بدني منفرد (مثل الركض من قبل الشخص بمفرده). ينطبق هذا على جميع البالغين والأطفال من عمر سنتين فما فوق...
	 زيادة المساحة بين المقاعد والمكاتب والأسرَّة. فكر في طرق الفصل بين الأطفال من خلال وسائل أخرى - على سبيل المثال - ستة أقدام بين المقاعد، وفواصل بين المقاعد، وعلامات على الأرضيات لتعزيز التباعد الجسدي، وترتيب المقاعد بطريقة تقلل من التواصل وجها لوجه.
	 ضع في اعتبارك إعادة تصميم الأنشطة للمجموعات الأصغر وإعادة ترتيب الأثاث وأماكن اللعب للحفاظ على الانفصال.
	 يجب على الموظفين وضع تعليمات لزيادة المسافة إلى أقصى حد وطرق لتقليل مخاطر الاتصال الوثيق بين الأطفال في كل من الأماكن الداخلية والخارجية التي يسهل على الأطفال فهمها ومناسبة للنمو من خلال استخدام الوسائل مثل علامات الأرضيات واللافتات
	 يجب على الموظفين وضع تعليمات لزيادة المسافة إلى أقصى حد وطرق لتقليل مخاطر الاتصال الوثيق بين الأطفال في كل من الأماكن الداخلية والخارجية التي يسهل على الأطفال فهمها ومناسبة للنمو من خلال استخدام الوسائل مثل علامات الأرضيات واللافتات
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	 تقييد الزوَّار والمتطوعين والأنشطة غير الضرورية التي تشمل مجموعات أخرى في نفس الوقت.
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