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 روهای سینمای ماشین پروتکل بازگشایی سالن 
 2021می    06صبح پنجشنبه،    12:01الزم االجرا از تاریخ:  

 

 اند(: )تغییرات با رنگ زرد مشخص شدههای اخیربه روز رسانی
5/5/21: 

 رو دایر باشند.های ماشینهای سینما و رویداداغذیه فروشی سیار مجازند در سالن هایماشین •

 

باید دارای زیرساخت،  روسینمای ماشینهای کند. تمامی مجموعهرو صدق میاین پروتکل در مورد سینماهای کنونی ماشین رو و همچنین سینماهای جدید ماشین
های مستقر که دارای نیروی کار، نیروی کار و تخصص کافی باشند تا کلیه الزامات فاصله گذاری فیزیکی، پوشش صورت و مقررات بهداشتی رعایت شود. مجموعه

رو برپا شده در های جدید ماشینالزامات مخصوص مجموعهتوانند الزامات ایمنی را برآورده سازند. تر میهای بهداشتی و تشکیالت غذایی مجاز هستند، راحتسرویس
 رو مستقر نشده بودند، در انتهای این پروتکل فهرست شده است.های سینمای ماشینها و سایر فضاهایی که از قبل به عنوان کسب و کارپارکینگ

این فرد مسئولیت آموزش و غربالگری مستمر کلیه کارکنان، تأمین کلیه رو باید توسط یک کارفرما که مسئول سایت است مدیریت شود، های سینمای ماشینسالن
ها از مقامات ناحیه بندی و مقامات شهری را تجهیزات و مواد مورد نیاز، نظارت بر پایبندی به کلیه اقدامات ایمنی در طول هر نمایش و در صورت لزوم اخذ تائیدیه

 برعهده دارد.

شود نمایش دهند، به شرط آنکه فیلمبرداری مورد بحث به الزامات مشروح ای که در جای دیگری فیلمبرداری میمحتوای پخش زندهرو مجاز هستند های ماشینسینما
 پایبند باشد. Jدر ضمیمه 

یا مواد  های اغذیه فروشی سیار،ماشینهای مجاز، ارائه هرگونه سرویس غذایی باید تنها از سوی/شامل این موارد باشد: رستورانی واقع در محل که جواز کار دارد، غرفه
تواند در محل خریداری شده و تحویل گرفته شود یا آنکه که تولیدی یک بازار مورد تأیید اداره بهداشت محیطی هستند. مواد غذایی می غذایی از قبل بسته بندی شده

ها باید داخل اتومبیل مشتری مصرف شوند. داده شود. تمامی غذاها و نوشیدنی های تحویل پیکی ثالث سفارش داده شده و در خودرو مشتری تحویلاز طریق سرویس
توانند غذای خود را به همراه کنندگان میهای غذایی پایبند باشند. شرکتها و/یا سرویسهای بازگشایی ذیربط رستورانهای غذایی باید به کلیه پروتکلاین مجموعه
 داشته باشند.

دهد بصورت ایمن ، به برخی مشاغل خرده فروشی اجازه میای بر پایه دانش و تخصص خودستان لس آنجلس با اتخاذ رویکردی مرحلهاداره بهداشت عمومی شهر
از  موجب فرمان افسر بهداشت، مجاز به بازگشایی هستند. عالوه بر شروط وضع شدهباشد که به رو میهای سینمای ماشینبازگشایی کنند. مقررات زیر مختص سالن

های بازگشایی رو و پروتکلهای سینمای ماشینرو باید از مقررات مندرج در چک لیست سالنهای سینمای ماشینسوی اداره بهداشت عمومی بر این صنوف، سالن
 رستوران نیز تبعیت نمایند.

های این سند حتماً به روز شود، بنابراین برای اطالع از به روز رسانیلطفاً در نظر داشته باشید: این سند ممکن است همزمان با دریافت اطالعات و منابع تکمیلی به 
 را بررسی نمایید. /http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirusطور منظم وب سایت شهرستان لس آنجلس به نشانی 

 گیرد:یر را در بر میاین چک لیست موارد ز

 های محل کار جهت حفاظت از سالمت کارکنانها و رویهسیاست (1)

 اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری فیزیکی (2)

 اقداماتی برای تضمین کنترل سرایت (3)

 ارتباط با کارکنان و عموم افراد (4)

 اقداماتی برای تضمین دسترسی عادالنه به خدمات ضروری. (5)

 پروتکل بازگشایی در مجموعه شما، این پنج حوزه کلیدی باید مورد توجه قرار گیرند.در حین تدوین هرگونه 
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http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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کلیه مشاغل تحت پوشش این راهنما باید تمامی اقدامات ذیربط مندرج در زیر را اجرا نمایند و آماده توضیح این نکته باشند که به 
 اطالق نبوده است. شود، برای این کسب و کار قابلچه دلیل هر اقدامی که اجرا نمی 

 

  نام کسب و کار:

  آدرس مجموعه:

  تاریخ ابالغ:

 

ده حمل و نقل توجه نمایید: در سراسر این پروتکل از واژه »خودرو« برای اطالق به هرگونه خودرو، ون، کامیونت، کمپر یا سایر وسایل نقلیه مورد استفا
 توانند بنا به نیاز انواع یا اندازه خودروهای مجاز را محدود سازند.میهای مختلف شود. محلشخصی استفاده می

 

A. های محل کار جهت حفاظت از سالمت کارکنانها و رویهسیاست 

 کند، انتخاب نمایید(هایی که درباره این مجموعه صدق می همه گزینه

 خود را از خانه به انجام رساند، به این منظور دستورات به وی ابالغ شده است. هر فردی که بتواند وظایف کاری ❑

سال سن دارند، افرادی که دچار مشکالت حاد پزشکی هستند( کارهایی محول شده است که  65در صورت امکان، به کارکنان آسیب پذیر )افرادی که بیش از  ❑
 از خانه قابل انجام هستند.

ه کارکنان حقوق بگیر، کارآموزان و داوطلبان، که مجموعاً به »کارمندان« منتسب هستند( اطالع داده شده است که در صورت بیماری به همه کارکنان )از جمل ❑
 مبتال بوده، به محل کار نیایند. کارکنان متوجه هستند که در صورت اطالق، باید از راهنمای اداره بهداشت عمومی برای 19-یا مواجهه شخصی که به کووید

های مرخصی محل کار مورد بررسی و اصالح قرار گرفته است تا اطمینان حاصل شود کارکنان در هنگام اقامت انزوای شخصی و قرنطینه، پیروی کنند. سیاست
 گیرند.در منزل به دلیل بیماری، مورد مؤاخذه قرار نمی

شامل کارکنان شود در اختیار آنان قرار گرفته که از نظر مالی ماندن در منزل  اطالعات مربوط به مزایای مرخصی تحت حمایت کارفرما یا دولت که ممکن است ❑
شامل حقوق ، 19-ن بابت کوویددولتی حمایت از مرخصی استعالجی و غرامت کارکنا هایطرحمراجعه کنید به اطالعات تکمیلی کند. تر میرا برایشان آسان

 .2021مصوب  19-قانون تکمیلی مرخصی استعالجی باحقوق کووید مرخصی استعالجی کارکنان تحت

 از خانه برای کارکنان، افزایش یابد.شوند تا فرصت کار های کاری تا حد امکان مجدداً تدوین میفرآیند ❑

 دارند، کارفرما برنامه یا پروتکلی  19-پس از اطالع از اینکه نتیجه آزمایش یک یا چند نفر از کارمندان مثبت شده، یا آنان عالئمی مشابه )موارد ابتال به( کووید ❑
تمامی کارمندانی که در محل  قرنطینه شخصیو به موجب برنامه مذکور  در منزل خود را ایزوله کننددر اختیار دارد تا از این مورد/موارد ابتال درخواست نماید 

اشته باشد که به آن کار در معرض مورد/موارد ابتال قرار گرفته بودند، الزام آور شود. طرح کارفرما باید پروتکلی برای تمام کارکنان قرنطینه شده در نظر د
اند یا خیر، که این امر ممکن تا مشخص شود آیا در محل کار افراد بیشتری در معرض قرار گرفته قرار گیرند 19-دسترسی داشته باشند یا مورد آزمایش کووید

 مراجعه نمایید. در محل کار 19-پاسخ به کوویدباشد. به راهنمای اداره بهداشت عمومی در خصوص  19-است نیازمند تدابیر کنترلی تکمیلی کووید

ها باید شامل شود. بررسیغربالگری ورودی پیش ورود افرادی از قبیل کارکنان، پرسنل، نوازندگان و اجرا کنندگان به فضای سرپوشیده یا روباز مجموعه انجام می ❑
، مشکل تنفسی و از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویایی باشد، و اینکه آیا فرد اکنون تحت فرمان انزوا یا معاینه در مورد تب یا لرز، سرفه، تنگی نفس

های تواند بصورت حضوری یا از طریق روشمراجعه نمایید.( انجام این معاینات می ن شهرستانراهنمای غربالگری ورودی ایقرنطینه قرار دارد یا خیر. )به 
کنند مراجعان مبتال به این عالئم نباید به مستغالت شده در ورودی مجموعه که مقرر مینصب  عالئمیهای معاینه آنالین یا از طریق جایگزین باشد مانند سامانه

 مجموعه وارد شوند.

o  گذشته با مورد شناسایی شدهروز  10اگر فرد هیچ عالئمی نداشته باشد، در حال حاضر تحت فرمان انزوا یا قرنطینه نباشد، و چنانچه ظرف 

 شود.تواند برای شرکت در فعالیت آن روز ترخیص ت، میگونه تماسی نداشته اسهیچ 19-کووید

o تماس داشته یا اکنون تحت فرمان  19-کوویدروز گذشته با مورد شناسایی شده  10و ظرف  1واکسینه نباشد 19-اگر فرد کامالً در برابر کووید
نشانی ی مربوط به قرنطینه در هادستورالعملقرنطینه شود. به منزل فرستاده شود و از وی درخواست گردد تا در خانه قرنطینه قرار دارد، باید فوراً 

 
گذشت   1 از  واکسن    2افراد پس  در سری  دوم  دوز  دریافت  از زمان  بیشتر  یا  گذشت  (Modernaیا   BioNTech-Pfizer)نوبتی -2هفته  از  واکسن تک   2، یا پس  دریافت  بیشتر از  یا  )-هفته   Johnson andدوزی 

Johnson [J&J]/Janssenشوندواکسینه می 19-( کامالً در برابر کووید 
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https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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ph.lacounty.gov/covidquarantine  روز گذشته از ابتالی  90اختیار آنان قرار دهید. فرد کامالً واکسینه شده یا کسی که طی را در
روز گذشته، به شرطی که بدون عالمت  10ظرف  19-بهبود یافته، پس از مواجهه با مورد شناسایی شده کووید 19-تأیید شده آزمایشگاهی کووید

 شوند باید خود را ایزوله کنند.مبتال می 19-. کسانی که به عالئم کوویدباقی بماند، نیازی نیست خود را قرنطینه کند

o  باشد یا اکنون تحت فرمان ایزوله قرار داشته باشد، باید فوراً به منزل فرستاده و از وی خواسته شود اگر فردی دارای هرکدام از عالئم ذکر شده در باال

 آنان قرار دهید.را در اختیار  ph.lacounty.gov/covidisolationط به ایزوله در های مربودستورالعملتا در خانه قرنطینه گردد. 

داره بهداشت عمومی روز شناسایی شوند، کارفرما باید این همه گیری را به ا 14یا تعداد بیشتری از موارد ابتال در داخل محل کار ظرف مدت  3در صورتی که  ❑

گزارش دهد. در  www.redcap.link/covidreport( یا بصورت آنالین از طریق وبسایت 213) 240-7821( یا 888) 397-3993از طریق شماره 
های در زمینه ای را آغاز خواهد کرد که شامل ارائه رهنمودها و توصیهخ خوشهصورت شناسایی یک گروه افراد مبتال در محل کار، اداره بهداشت عمومی پاس

باشد. در راستای کمک به هدایت پاسخ مجموعه، یک مدیر هماهنگی بالینی اداره بهداشت کنترل سرایت، پشتیبانی فنی و تدابیر کنترلی مختص محل می

 یابد.ای اختصاص میعمومی به این تحقیقات خوشه

برای کسب اطالعات بیشتر به پوشاند. شود که بینی و دهان را میندانی که با سایر افراد در تماس هستند، بصورت رایگان، ماسک مناسبی که داده میبه کارم ❑

کارکنان باید مراجعه نمایید.  lth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/maskshttp://publicheaبه نشانی  LAC DPH 19-وبسایت کووید
دستور ارائه دهنده همواره در طول روز کاری، زمانی که در تماس با سایرین هستند یا احتمال تماس آنان با سایرین وجود دارد، ماسک بزنند. کارکنانی که به 

انطباق با مقررات ایالتی، تا زمانی که شرایط برایشان مهیاست، از یک محافظ صورت به همراه آویزی  بایستی دربزنند، می ماسکشان نباید خدمات پزشکی

 یک طرفه استفاده کرد. هایی با سوپاپ ای است که زیر چانه را بطور کامل بپوشاند. نباید از ماسکای در لبه پایینی استفاده کنند. ترجیح با آویز پارچهپارچه

 آشامیدن.  یا خوردن هنگام یا هستند کار به مشغول بسته درهای پشت شخصی دفاتر در تنها که مواقعی در مگر بزنند، ماسک همواره باید کارکنان تمامی ❑
 قامت  زا مذکور هایپارتیشن ارتفاع که کنند،می کار مستحکم هایپارتیشن با هاییاتاقک در که بود شده گرفته نظر در کارکنانی برای پیشتر که استثنائی

 شود.می لغو است، تربلند ایستاده حالت در کارمند

 را خود ماسک آن در قادرند که استراحتشان زمان در مگر شوند،می منع آشامیدن یا خوردن از کارکنان ها،ماسک صحیح و مستمر استفاده از اطمینان جهت ❑

 دیگران از را فوتی شش حداقل فاصله باید کارکنان آشامیدن، یا خوردن مدت  تمام در کنند. برقرار فیزیکی فاصله دیگران و خود بین و بردارند ایمن بصورت 
 در آشامیدن یا خوردن اگر شود. انجام دیگران از دور به و باز فضای در کار این که است آن ترجیح امکان صورت  در آشامیدن، یا خوردن هنگام کنند. حفظ
 کاری ایستگاه یا پارتیشنی اتاقک در آشامیدن یا خوردن با ترجیح گردد، برقرار کارکنان و هاحائل از بیشتری صلهفا شود باعث کاری ایستگاه یا پارتیشنی اتاقک

 بود. خواهد

این مهم بدین  یابد.می افزایش حداکثر به کارکنان بین فاصله و کاهش ظرفیت استراحت، و/یا غذا صرف جهت کارکنان استفاده مورد محوطه یا اتاق هر در ❑

 طریق به انجام رسیده است:

o و باشد؛ سازگار آنان استراحت محوطه یا هااتاق در افراد بین فوت  شش حداقل فاصله ایجاد با که ایگونهبه ظرفیت، حداکثر ابالغ 

o و استراحت؛ و غذاخوری محوطه یا هااتاق در شده اشغال فضای کاهش جهت غذا صرف یا استراحت زمان کردن نوبتی 

o  ها برای ها، برداشتن یا برچسب زدن صندلیفاصله شش فوتی بین صندلی فوت از یکدیگر و اطمینان از وجود حداقل هشتقرار دادن میزها به فاصله

ها به نحوی که تماس چهره به چهره را به حداقل رسد. استفاده از کاهش ظرفیت، نشانه گذاری در کف برای تضمین فاصله، و چیدمان صندلی

 ید جایگزینی برای کاهش ظرفیت و حفظ فاصله گذاری فیزیکی تلقی شود.شود اما این امر نباها برای جلوگیری از انتشار بیماری توصیه میپارتیشن

 خود را بشویند یا تعویض نمایند. ماسکشود که روزانه به کارمندان ابالغ می ❑

 اند.های کاری به فاصله حداقل شش فوت از یکدیگر جدا شدهها یا فضاتمام ایستگاه ❑

، طبق برنامه به دفعات زیر و حداقل روزانه یکبارمشترک،  های بهداشتی و سایر فضاهایکارکنان، سرویس های بلیط فروشی، محوطه بوفه، اتاق استراحتباجه ❑

 شوند:رو ضدعفونی میپیش

o باجه)های( بلیط فروشی _______________________________________________________ 

o محوطه بوفه             _______________________________________________________ 

o های استراحتاتاق _______________________________________________________ 
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http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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o های بهداشتیسرویس _______________________________________________________ 

o سایر موارد            ________________________________________________________  

 ضدعفونی کننده و تجهیزات مرتبط در محل)های( زیر در دسترس کارکنان قرار دارد: ❑

__________________________________________________________________________ 

 ای( زیر در دسترس تمامی کارکنان قرار دارد:در محل)ه 19-ضدعفونی کننده دست مؤثر در برابر کووید ❑

__________________________________________________________________________ 

 های خود را بشویید.شود تا دستهای مکرر داده میبه کارکنان اجازه استراحت ❑

 ت.کپی از این پروتکل در اختیار هر یک از کارکنان قرار گرفته اس یک نسخه ❑

رسد یا حذف شود. به اشتراک گذاری اقالم لمس شده به حداقل میبه هر یک از کارکنان ابزار، تجهیزات و فضای کاری تعریف شده وی اختصاص داده می ❑
 شود.می

یگری که ممکن است در های تشریح شده در این چک لیست غیر از آن چه مربوط به شرایط اشغال است، در مورد کارکنان تحویل و هر شرکت دکلیه سیاست ❑
 شود.محوطه مجموعه به عنوان اشخاص ثالث حضور داشته باشند، اعمال می

 سایر اقدامات را شرح دهید: —اختیاری  ❑

_________________________________________________________________________________ 

 

B.  اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری فیزیکی 

 آنالین یا از طریق تلفن انجام داد. ها را می توان از قبل بصورت اند. رزرو و پرداختهای پرداخت غیر نقدی و غیر لمسی تعبیه شدهدر صورت امکان، سامانه ❑

باشد. فضاهای پارکینگ در محوطه وسایل نقلیه باید حداقل شش فوت از یکدیگر فاصله داشته باشند و هرگونه تجمع افراد خارج از وسایل نقلیه مجاز نمی ❑
 ری فاصله مناسب بین خودروها مجدداً پیکربندی شده است.رو بصورت یکی در میان محدود شده یا برای اطمینان از برقراهای سینمای ماشینتماشای سالن

 اند. غیر از استفاده از سرویس شوند که ای افراد قبالً با یکدیگر در تماس نزدیک قرار داشتهافراد حاضر در هر وسیله نقلیه به اعضای همان خانوار محدود می ❑
شان بنشینند، به عنوان مثال توانند بیرون از وسایل نقلیهدر وسایل نقلیه خود بمانند. مراجعان نمیبهداشتی و برای دریافت تنقالت، در سایر موارد مراجعان باید 

 برای تماشای فیلم در نزدیکی وسیله نقلیه خود.

 باشد، ممنوع است.هایی که تعداد افراد سوار بر آن بیش از حداکثر ظرفیت خودرو میورود اتومبیل ❑

های بیرونی تماشاگران مجاز هستند که در قسمتتوانند سقف خود را پایین آورند و ل نقلیه خود باقی بمانند. خودروهای کروک میافراد باید داخل یا روی وسای ❑
 خودروی خود )مانند صندوقِ وانت( بنشینند.

 نگ هدایت کنند.اند، دست کم به فاصله شش فوت از یکدیگر مستقر شده تا مراجعان را به محوطه پارکیزده ماسککارکنانی که  ❑

 های بازی سرباز دایر شوند.با رعایت پروتکل این شهرستان برای زمینهای بازی مخصوص کودکان مجازند زمین ❑

تماشاگران نباید از شود. تفریحی بزرگساالن در نظر گرفته شده بود، تعطیل می هایحوطه پیک نیک و مناطقی که پیش از نمایش فیلم برای انجام فعالیتم ❑
فوتی از محوطه نمایش قرار دارد، باید یک  100ها بمانند. هرگونه نشیمنگاه فضای باز که در محدوده های فضای باز استفاده کنند و باید در اتومبیلنشیمنگاه

 یک ساعت پس از اتمام نمایش مسدود باقی بماند.ساعت قبل از زمان نمایش مسدود شود و تا 

شوند ترین مشتریان، مستقر میهای بهداشتی به فاصله حداقل شش فوت از یکدیگر و از نزدیکهای غرفه تنقالت و سرویساند، در ورودیزده ماسککارکنانی که  ❑
 فوت در لحظه و در داخل مجموعه تضمین شود. 6تا برقراری فاصله 

 شوند.رو دائمی هستند به منظور برقراری فاصله گذاری فیزیکی، مجدداً پیکربندی میغرفه غذایی که بخشی از فعالیت سینمای ماشینهای فعالیت ❑

o شود.های زمان بندی شده هنگام دریافت سفارش ارائه میدر صورت امکان؛ خدمات پیش سفارش الکترونیکی و پرداخت 

o دهی، منویی )نصب شده یا دهی و دریافت سفارش از غرفه تنقالت را داشته باشند، جهت تسهیل روند سفارشدر صورتی که مشتریان اجازه سفارش
دقیقه از زمان ثبت سفارش در محل، جمع آوری،  15گیرد، و اقالم سفارش شده در عرض به شکل بروشور یکبار مصرف( در اختیار آنان قرار می
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فوت از  6توانند ضمن حفظ فاصله حداقل شوند. مشتریان منتظر، اجاره تجمع در محوطه بوفه را ندارند. آنها میبندی و تحویل مشتری میبسته 
 هاى خود برگردند و سپس در زمان تعیین شده براى دریافت سفارش خود مراجعه کنند.یکدیگر در محوطه بوفه منتظر بمانند، یا به اتومبیل

o  هایی، نقطه شروع را برای بر غذا صف تشکیل دهند، نوار یا سایر نشانه گذاریدهی و دریافت سفارش بیرونشود مراجعان برای سفارشاگر نیاز
فوتی را برای مراجعان آتی که در حال پیوستن به صف  6اند و همچنین فواصل مراجعان تازه واردی که برای دریافت سفارش بیرون بر مراجعه کرده

 کند.مشخص میهستند، 

o  سالی اجازه ندارد به تنهایی به محوطه بوفه یا سرویس بهداشتی مراجعه کند. 12هیچ کودک زیر 

o کند، یک کودک بر غذا را ندارند. اگر یک فرد بزرگسال سفارشی را دریافت در هر وسیله نقلیه، بیش از دو بزرگسال اجازه دریافت سفارشات بیرون

 ید.تواند او را همراهی نمامی

o  گیرد.دقیقه قبل از پایان نمایش فیلم سفارش جدید نمی 30غرفه تنقالت حداقل 

هایی نقطه شروع را برای مراجعان تازه وارد و همچنین چنانچه نیاز شود مراجعان برای ورود به سرویس بهداشتی صف تشکیل دهند، نوار یا سایر نشانه گذاری ❑
 کند.ال پیوستن به صف هستند، مشخص میفوت را برای مراجعان آتی که در ح 6فواصل 

 دهی غرفه تنقالت، هنگام تحویل و پرداخت حفظ نمایند.فوتی را از مراجعان و از یکدیگر در محدوده سفارش 6به کارکنان ابالغ شده است که فاصله حداقل  ❑
 تر شوند.ای )به مشتری( نزدیکصورت لزوم، به صورت لحظهتوانند جهت پذیرش پرداخت، تحویل کاال یا خدمات، یا در هر گاه الزم باشد، کارکنان می

های نمایش محدود، یا بصورت متوالی خواهند بود تا نیازی به آنتراکت بین دو سانس نباشد  شود، و سانس حذف می "دو فیلم به قیمت یک فیلم"اکران  ❑

 ها جلوگیری شود.و ازدحام بیش از حد بین سانس

 اند.ی کارکنان و مشتریان به کلیه مقررات، نیروی امنیتی و/یا کارکنان به تعداد کافی اختصاص داده شدهبه منظور اطمینان از پایبند ❑

 

C. اقداماتی برای کنترل سرایت 

؛ تهویه تا حداکثر حد ممکن، افزایش یافته کندهای بهداشتی به خوبی کار میهای بلیط فروشی محصور و محوطه بوفه و سرویسهای تهویه در باجهسیستم ❑
وری ممکن، و انجام سایر اصالحات برای افزایش کمیت های هوای ساختمان به باالترین بهرههای هوای قابل حمل پر بازده، ارتقاء فیلتراست. نصب تصفیه کننده

های راهنمای موقت تهویه، فیلتراسیون و کیفیت هوای محیط کسب اطالعات دقیق به برای  هوای بیرون و تهویه در ادارات و فضاهای دیگر را در نظر داشته باشید.
 بهداشت عمومی کالیفرنیا مراجعه نمایید.صادره اداره  داخلی

o های کیفیت هوای فضای سرپوشیده مکمل اقدامات الزام آور حفاظتی هستند نه جایگزین آن. از جمله لطفاً در نظر داشته باشید: تهویه و سایر بهبود
های حفاظت تنفسی که مستلزم استفاده از پوشش های پُر خطرتوان به این موارد اشاره نمود: زدن ماسک )به جز در برخی محیطاین اقدامات می

هایی که اعضای خانوارهای مختلف را دور ها، و محدود کردن فعالیتمناسب است(، حفظ فاصله حداقل شش فوت میان افراد، شستشوی مکرر دست
 کند.هم جمع می

های کاغذی دریافت کنند. اسکن بلیط کند، مجازند بلیتزده باشند و حائلی مناسب از آنان محافظت  ماسککه در باجه بلیط فروشی قرار دارد، اگر  کارکنانی ❑
که در هوای آزاد  گیرد، یا توسط کارمندیها، آنگونه که در باال تشریح شد، یا توسط کارمندی که در باجه مستقر است صورت میالکترونیکی یا رسید بلیط

 بر صورت دارد. ماسک

های بهداشتی و محوطه تحویل سفارش و پرداخت غرفه تنقالت )مانند پیشخوان، دستگیره در یا دسته در، کارت خوان( اشیاء و سطوح پُر تماس در سرویس ❑
 شوند.( ضد عفونی میEPAفاظت از محیط زیست )حین ساعات کاری با استفاده از مواد ضدعفونی کننده مورد تأیید سازمان ح حداقل روزانه یکبار

به دفعات بیشتری  در صورت لزومهای بهداشتی و مناطق/اشیاء پُر تماس که شوند، همراه با سرویسفضاهای کاری و کل مرکز حداقل بصورت روزانه تمیز می ❑
 شوند.تمیز می

جز هنگام خوردن یا آشامیدن، در صورت ه هنگام حضور در داخل مجموعه یا محوطه آن )بهشود هموارشوند یادآوری میبه مراجعانی که به این مجموعه وارد می ❑
شان نباید کارکنانی که به دستور ارائه دهنده خدمات پزشکیکند. صدق میسال به باال  2بزنند. این امر در مورد کلیه بزرگساالن و کودکان  ماسکاطالق( 
ای در لبه پایینی استفاده ررات ایالتی، تا زمانی که شرایط برایشان مهیاست، از یک محافظ صورت به همراه آویزی پارچهبایستی در انطباق با مقبزنند، می ماسک

 یک طرفه استفاده کرد. هایی با سوپاپ ای است که زیر چانه را بطور کامل بپوشاند. نباید از ماسککنند. ترجیح با آویز پارچه

ها باید شامل معاینه در مورد سرفه، تنگی نفس، مشکل بررسیشود. انجام می های سرپوشیده یا روباز مجموعهمحوطهپیش از ورود مراجعان به  غربالگری ورودی ❑
انجام  .این شهرستان مراجعه نمایید( غربالگری ورودی)به راهنمای تنفسی، تب یا لرز باشد و اینکه آیا فرد اکنون تحت فرمان انزوا یا قرنطینه قرار دارد یا خیر 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
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نصب شده در ورودی مجموعه که  عالئمیهای معاینه آنالین یا از طریق های جایگزین باشد مانند سامانهتواند بصورت حضوری یا از طریق روشاین معاینات می
 کنند مراجعان مبتال به این عالئم نباید به مستغالت مجموعه وارد شوند.مقرر می

o  تواند گونه تماسی نداشته، میهیچ 19-گذشته با مورد قطعی کوویدروز  10غربالگری منفی )ترخیص شده(. چنانچه فرد فاقد نشانه)عالئم( است و در
 های آن روز ترخیص شود.برای ورود به فعالیت

o :)غربالگری مثبت )ترخیص نشده 

تماس داشته است یا اکنون تحت فرمان قرنطینه قرار داشته باشد، اجازه ورود به  19-کوویدروز گذشته با مورد قطعی  10اگر فرد در  ▪
نشانی ی مربوط به قرنطینه در هادستورالعملقرنطینه گردد. به منزل فرستاده شود تا در خانه ها را نخواهد داشت و باید فوراً فعالیت

ph.lacounty.gov/covidquarantine  اختیار آنان قرار دهید.را در 

ها را نخواهد باشد یا اکنون تحت فرمان انزوا قرار داشته باشد، اجازه ورود به فعالیتاگر فردی دارای هرکدام از عالئم ذکر شده در باال  ▪
های مربوط به ایزوله در دستورالعملوراً به منزل فرستاده شود تا در خانه ایزوله گردد. داشت و باید ف

ph.lacounty.gov/covidisolation  آنان قرار دهید.را در اختیار 

ابند که کودکان خردسال آنان، بدون حضور همراه خودرو را ترک نکند. اگر کودک باید به دستشویی آیند، باید اطمینان یمراجعانی که با کودکان به محل می ❑
ماند، هیچ فرد یا چیزی که متعلق به برود یا در محوطه بوفه به فردی بزرگسال ملحق شود، فرد بزرگسال همراه او باید مطمئن شود که کودک کنار او باقی می

 زند.می ماسکدهد و چنانچه سن او اجازه میکند، آنها نیست را لمس نمی

 ضدعفونی کننده دست، دستمال و سطل زباله در یا نزدیک ورودی سرویس بهداشتی و محوطه بوفه در دسترس مراجعان قرار دارد. ❑

 سایر اقدامات کنترل سرایت را شرح دهید: –اختیاری  ❑

__________________________________________________________________________ 

 

D.  اقدامات ابالغ شده به عموم افراد 

های عمومی صادره شهرستان لس آنجلس در تمامی ورودی 19-یک نسخه کپی از این پروتکل یا در صورت اطالق، گواهی چاپ شده مطابقت ایمنی کووید ❑
 ، به این نشانی مراجعه نمایید:19-برای کسب اطالعات بیشتر یا گذراندن دوره خود آموز مطابقت ایمنی کوویدست. مجموعه نصب شده ا

.program.htm-certificate-compliance-yhttp://publichealth.lacounty.gov/eh/ covid19/safet ها باید یک نسخه مجموعه
 ها را در مجموعه داشته دارند تا در صورت درخواست، آن را جهت بررسی، در اختیار افراد قرار دهند.کپی از پروتکل

اجتماعی و غیره( به مراجعان نحوه خرید بلیط بصورت آنالین و هرگونه رویه مرتبط با اثبات خرید، در هنگام  هاینشریات آنالین مجموعه )وب سایت، رسانه ❑
 دهند.حضور در محل را آموزش می

مربوط  های، سیاستماسکهای اجتماعی و غیره( اطالعات مشخصی در خصوص ساعات بازگشایی، لزوم استفاده از نشریات آنالین مجموعه )وب سایت، رسانه ❑
دهند. یک نسخه کپی از این پروتکل در تمامی به پیش سفارش، پیش پرداخت، تحویل بیرون بر و/یا تحویل اقالم تنقالتی و سایر موارد مربوطه ارائه می

 های عمومی مجموعه نصب شده است.ورودی

)مانند حفظ فاصرله فیزیکی، زدن ماسرک و سرایر موارد( نصرب شرده  منظور راهنمایی صرریح افراد، تابلوهایی در خصروص نحوه حفظ ایمنی در داخل مجموعهبه ❑
 اداره بررررهررررداشررررررت عررررمررررومرررری مررررراجررررعرررره نررررمررررایرررریررررد: 19-اسررررررت. برررره راهررررنررررمررررای کرررروویررررد

onavirus/guidances.htm#businesshttp://publichealth.lacounty.gov/media/Cor  مشررراهده منابع تکمیلی و نمونه عالئم قابل
 استفاده کسب و کارها.

شوند، به آنان در خصوص الزامات مربوط به فاصله گذاری فیزیکی و کنترل سرایت اطالع عالئمی قابل رؤیت در ورودی محل و هر جا که مراجعان به صف می ❑
 کند از جمله:رسانی می

o ت تجمع یا تماشای فیلم در بیرون از خودرو؛ممنوعی 

o های تنقالت؛امکان پیش سفارش از غرفه 

o های بهداشتی؛های تنقالت یا سرویسای صورت هنگام مراجعه به غرفهپارچه استفاده اجباری از پوشش 

o نظارت الزامی بزرگساالن بر کودکان خردسال؛ 

o .احترام به دستورات کارکنان در خصوص موارد فوق 

ای روی پرده نمایش پیش از شروع فیلم جهت افزایش آگاهی مراجعان از الزامات مربوط به فاصله گذاری فیزیکی و کنترل سرایت، مانند آنچه نگاشتن اطالعیه ❑
 در باال به آن اشاره شد.
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 گیرد.، قرار میدارندمنوی اقالم موجود برای خرید، به سهولت در اختیار مراجعانی که قصد خرید حضوری از غرفه تنقالت را  ❑

 

E. اقداماتی برای تضمین دسترسی عادالنه به خدمات ضروری 

 اند.خدماتی که برای مراجعان/مشتریان ضروریست، در اولویت قرار گرفته ❑

 اند.یا خدماتی که از راه دور قابل ارائه هستند به بستر آنالین منتقل شده هاتراکنش ❑

گیرند، های عمومی در معرض خطر باال قرار میهای حرکتی دارند و/یا در فضااقداماتی جهت اطمینان از دسترسی به کاال و خدمات برای مراجعانی که محدودیت ❑
 انجام شده است.

 

F. هاها یا سایر محیطبرپایی سینمای موقت یا نیمه دائم در پارکینگ 

هستند که  هاییرو در مکانهای اجرای زنده ماشینرو یا مجموعههای سینمای ماشین. نهادهایی که مایل به ایجاد مجموعهاطالعیه اداره بهداشت عمومی ❑
، طرح کتبی چگونگی لحاظ نمودن کلیه مسائل ایمنی و بهداشتی را به نشانی روز زودتر 7حداقل شوند، باید غالباً بدین منظور استفاده نمی

ehmail@ph.lacounty.gov عه، اداره بهداشت محیط نیز ممکن است بازرسی گام به گام را ارسال نمایند. به منظور ارزیابی مکان مورد نظر و مجمو
 الزم بداند.

فوت یا بیشتر بین تمامی خودروها،  6. این محل باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند تعداد مورد انتظار میهمانان و وسایل نقلیه آنان را به فاصله اندازه مکان ❑
 های شستشوی دست، محوطه نمایش فیلم، و محل استراحت کارمندان را در خود جای دهد.ایستگاههای بهداشتی، فضای کافی برای سرویس

های بهداشت عمومی و با وجود اطمینان طرحی تدوین نمایید که حداکثر ظرفیت محل را ضمن رعایت محدودیت کنندگان.کنترل منطقه پیرامون و شرکت ❑
 کند.ها کنترل شده، مشخص میها و ورودیاز خروجی

تواند در محل خریداری ارائه هرگونه سرویس غذایی باید از یک رستوران در محل یا بازار مورد پذیرش اداره بهداشت محیط انجام شود. مواد غذایی میغذا.  ❑
های غذایی باید د. این مجموعههای تحویل پیکی ثالث سفارش داده شده و در خودرو مشتری تحویل داده شوشده و تحویل گرفته شود یا آنکه از طریق سرویس

های غیر مجاز های تنقالت موقت، غرفهتوانند غذای خود را به همراه داشته باشند. غرفهکنندگان میهای بازگشایی ذیربط پایبند باشند. شرکتبه کلیه پروتکل
 الیت نیستند.های اغذیه فروشی( مجاز به فعهای غذایی، دکههای غذایی )مانند کیترینگیا سایر مجموعه

های شستشوی دست در دسترس نباشند، یا تعداد کافی از آنها های بهداشتی و ایستگاهدر صورتی که سرویس های بهداشتی و شستشوی دست.سرویس ❑
بینی گردد. به ازای هر  های شستشوی دست سیار باید پیشهای بهداشتی و ایستگاهکنندگان مورد انتظار وجود نداشته باشد، سرویسبرای رفع نیازهای شرکت

 ایستگاه شستشوی دست وجود داشته باشد. 2توالت و  1شرکت کننده، باید تقریباً  100

 

G.  های موسیقی و اجراهای زندهکنسرت 

( فوت از یکدیگر فاصله داشته 6ابالغ شده است که در تمام اوقات، پوشش صورت بپوشند و حداقل شش ) به همه کارکنان، گروه تولید، نوازندگان و اجرا کنندگان ❑
 تر هستند.ای نزدیکباشند، مگر در مواقعی که وظایفی خاص مستلزم کار با فاصله

گردد، شود، بصورت دیجیتالی یا چاپ شده توزیع میه میهای موسیقی، و هر سند دیگری که معموالً به اشتراک گذاشتها، صفحه نتتمامی قراردادها، فیلمنامه ❑
 گیرد تا از اشتراک آن جلوگیری شود.و به شکل انفرادی در اختیار گروه تولید، نوازندگان و اجرا کنندگان قرار می

لوازم و غیره استفاده کنند. در صورتی که الزم است ها(، ها، کنسولها، میکروفونهر جا که امکان پذیر باشد، کلیه افراد باید از تجهیزات خود )از جمله هدست ❑
 تجهیزات به اشتراک گذاشته شوند، باید مابین هر بار استفاده، ضد عفونی گردند.

ی اجتماعی ها و سایر تجهیزات باید به منظور تسهیل فاصله گذارها، کنسولنشانگرهای فاصله باید جهت تعیین فاصله گذاری اجتماعی کافی فراهم شود. میکروفون ❑
 نصب شوند.

توانند پوشش صورت بپوشند )مثالً نوازندگان سازهای بادی برنجی، خوانندگان( باید در دهند که در آن نمیتمامی نوازندگان و خوانندگانی که کاری را انجام می ❑
های شی جایگزین، این افراد باید بوسیله طلقفوت کوشش نمایند. به عنوان رو 12طول هرگونه تمرین و اجرا، جهت حفظ فاصله گذاری اجتماعی حداقل 

 ای یا موانع دیگر، از سایر افراد و از یکدیگر جدا شوند.شیشه

 در صورت لزوم، افراد مستعد باید با موی آماده و آرایش از قبل انجام شده حضور یابند. ❑

 پایبند باشند. Zرویدادهای زنده نشسته در فضای باز، ضمیمه باید به پروتکل  فضای بازتمامی اجراهای زنده در  ❑
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 ای ذکر شودهر گونه اقدامات اضافی که در باال ذکر نشده است باید در صفحات جداگانه

 که کسب و کار مربوطه موظف است آن را به این سند پیوست کند.

 
 

 برای انتقال هرگونه سؤاالت یا نظرات خود درباره این پروتکل با شخص زیر تماس بگیرید: توانیدشما می 

    

  شماره تلفن:  نام تجاری:

   تاریخ آخرین بازبینی:
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