اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
فرمان افسر بهداشت

پروتکل بازگشایی برای مؤسسات مراقبت شخصی:
ضميمه R
بروز رسانیهای اخير:
 :9/17/20تنها ارائه خدمات ماساژ یا الکتروليزی که توسط پزشک دستور داده شده باشد در فضای بسته مجاز است ،به شرط آنکه
از اقدامات حفاظتی تشریح شده در این پروتکل در خصوص خدمات مراقبت شخصی انجام شده در فضای باز پيروی گردد.

اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس رویکردی مرحلهای با حمایت علمی و متخصصان بهداشت عمومی اتخاذ مینماید ،که به موجب آن به
برخی از مشاغل اجازه بازگشایی ایمن داده میشود .شرایط زیر مختص خدمات مراقبت شخصی میباشد که انجام آن مستلزم لمس صورت یا بدن
مشتری است .عالوه بر شروط وضع شده توسط افسر ایالتی اداره بهداشت عمومی ،کسب و کارها و افراد شاغل نيز باید مطابق با کليه قوانين ذیربط از
جمله شروطی که در این پروتکل عنوان شده است ،فعاليت نمایند.
خدمات باید در فضای باز ارائه شوند .تا زمانی که به فعاليتهای فضای سرپوشيده اجازه از سرگيری داده شود ،ارائه خدماتی که در فضای باز انجام
پذیر نيستند باید متوقف شود .هرگونه خدمات آرایشگری یا آرایشی بهداشتی که در فضای باز ارائه میشود باید مورد تأیيد نهاد صادرکننده مجوز،
انجمن آرایشگری و خدمات آرایشی بهداشتی کاليفرنيا قرار گيرد .هرگونه خدمات مراقبت شخصی که در فضای باز ارائه میشود ،باید مطابق با الزامات نهاد
صادرکننده مجوز محلی ،قوانين و مقررات محلی ،قوانين و مقررات شهرستان و/یا ایالت باشد .انجام ليزر مو ،خالکوبی ،ميکروبليدینگ و آرایش دائم و
پيرسينگ در فضای باز مجاز نيست زیرا آنان عمل های تهاجمی هستند که به یک محيط بهداشتی تحت کنترل نياز دارند تا بتوانند به شکلی ایمن
انجام شوند.
تنها ارائه خدمات ماساژ یا الکتروليزی در فضای بسته مجاز است ،به شرط آنکه از اقدامات حفاظتی تشریح شده در این پروتکل در خصوص خدمات
مراقبت شخصی انجام شده در فضای باز پيروی گردد.
خدمات مراقبت شخصی شامل ،متخصصان زیبایی ،مراقبت از پوست و خدمات آرایشی بهداشتی؛ ليزر مو موارد غير پزشکی؛ سالنهای ناخن؛ متخصصين
بادی آرت ،سالنهای خالکوبی ،ميکروبليدینگ و آرایش دائم؛ مغازه های پيرسينگ؛ و ماساژ درمانی (در محيطی غير از خدمات درمانی) میباشند.
ارائه خدمات مراقبت شخصی سيّار یا داخل منزل مجاز نيست.
سالنهای مو و آرایشگاهها موظفند از پروتکل سالنهای مو و آرایشگاهها پيروی نمایند.
لطفاً در نظر داشته باشيد :این سند ممکن است با در دسترس قرار گرفتن اطالعات و منابع تکميلی بروز رسانی شود لذا اطمينان حاصل نمایيد که
وب سایت شهرستان لس آنجلس را بصورت مستمر جهت دستيابی به هرگونه بروز رسانی این سند و راهنماییهای مرتبط را از طریق این وب سایت
 http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/بررسی نمایيد.
این چک ليست شامل موارد زیر میشود:
( ) 1سياستها و رویههای محل کار برای حفاظت از سالمت کارکنان
( ) 2اقداماتی برای تضمين فاصله گذاری فيزیکی
( ) 3اقداماتی برای تضمين کنترل سرایت
( ) 4ارتباط با کارکنان و عموم افراد
( ) 5اقداماتی برای تضمين دسترسی عادالنه به خدمات ضروری
در حين تدوین هرگونه پروتکل بازگشایی در مجموعه شما ،این پنج حوزه کليدی باید مورد توجه قرار گيرند.

کليه مشاغل تحت پوشش این پروتکل باید کليه اقدامات ذیربط ذکر شده در زیر را اجرا نمایند و آماده توضيح این نکته باشند که به چه
دليل هر اقدامی که اجرا نمیشود برای این کسب و کار قابل اجرا نبوده است.
نام تجاری:
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آدرس مجموعه:
حداکثر ظرفيت پيشين_________________________________________________________________ :
ظرفيت مجاز ،در هر 50%
محدودیت ظرفيت__________________________________________________________________________ :

 .Aسياستها و شيوهنامههای محل کار برای حفاظت از سالمت کارکنان (همه گزینههایی که درباره این مجموعه صدق میکند ،انتخاب نمایيد)
هر فردی که می تواند وظایف کاری خود را از خانه انجام دهد به این منظور دستورات به وی ابالغ شده است .این امر در مورد خدماتی که طبق قانون باید در
محلی مجاز انجام شوند صادق نيست.
به کارکنان آسيب پذیر (افرادی که باالی  65سال سن دارند ،افرادی که باردار هستند ،افرادی که دچار بيماریهای حاد پزشکی هستند) وظایفی محول
می شود که بتوان آن را تا حد امکان از خانه انجام داد ،و این افراد باید هر گونه نگرانی خود را با ارائه دهنده خدمات درمانی یا خدمات بهداشت مشاغل در ميان
بگذارند تا بتوانند تصميماتی مناسب در خصوص بازگشت به محل کار اتخاذ نمایند.
به کليه کارکنان ابالغ شده است که در صورت ابتال به بيماری یا قرار گرفتن در معرض شخصی که به کووید 19-مبتال بوده ،به محل کار نيایند .کارکنان
متوجه هستند که در صورت اطالق این بند ،باید از راهنمای اداره بهداشت عمومی برای خود انزوایی و قرنطينه ،پيروی نمایند .سياستهای مرخصی محل کار
مورد بررسی و اصالح قرار گرفته است تا اطمينان حاصل شود کارکنان در هنگام اقامت در منزل به دليل بيماری ،مورد مؤاخذه قرار نمیگيرند.
اطالعاتی مربوط به م زایای مرخصی تحت حمایت کارفرما یا دولت که ممکن است شامل کارکنان شود در اختيار آنان قرار گرفته است که این امر ماندن در
منزل را از نظر مالی راحت تر میکند .به اطالعات تکميلی در خصوص طرحهای دولتی حمایت از مرخصی استعالجی و غرامت کارکنان بابت کووید19-
مراجعه نمایيد ،از جمله حقوق مرخصی استعالجی کارمندان ،تحت قانون نخستين پاسخ کروناویروس خانوادهها و حقوق کارمندان در خصوص مزایای غرامت
کارکنان و پيش فرض کار-وابستگی بيماری کووید 19-در راستای فرمان اجرایی  N-62-20فرماندار.
پس از اطالع از اینکه نتيجه آزمایش یک یا چند نفر از کا رمندان/کارآموزان ،پيمانکاران مستقل یا کارکنان موقت مثبت شده ،یا آنان عالئمی مشابه (موارد ابتال
به) کووید 19-دارند ،کارفرما طرحی آماده در اختيار دارد تا از این مورد/موارد ابتال درخواست نماید در منزل خود را قرنطينه کنند و قرنطينه شخصی همه
کارکنانی که در محل کار در معرض این مورد/موارد ابتال قرار گرفته بودند ،الزام آور شود .طرح کارفرما باید پروتکلی برای تمام کارکنان قرنطينه شده در نظر
داشته باشد که به آن دسترسی داشته باشند یا مورد آزمایش کووید 19-قرار گيرند تا مشخص شود آیا در محل کار افراد بيشتری در معرض قرار گرفتهاند یا
خير ،که این امر ممکن است نيازمند تدابير کنترلی تکميلی کووید 19-باشد .به راهنمای اداره بهداشت عمومی در خصوص پاسخ به کووید 19-در محل کار
مراجعه نمایيد.
در صورتيکه کارفرما ،مدیر ،صاحب کسب و کار ،یا گرداننده تشکيالت از سه ( )3مورد یا بيشتر ابتال به کووید 19-در طی  14روز مطلع شود ،باید این دسته
افراد مبتال را از طریق شماره  (888) 397-3993یا  (213) 240-7821به اداره بهداشت عمومی گزارش کند .اگر یک دسته افراد مبتال در محل کار
شناسایی شود ،اداره بهداشت عمومی پاسخ خوشه ای را آغاز خواهد کرد که شامل ارائه رهنمودها و توصيههای کنترل سرایت ،پشتيبانی فنی و تدابير کنترلی
مختص محل میباشد .یک مدیر پرونده اداره بهداشت عمومی به این تحقيقات خوشهای اختصاص داده می شود تا به هدایت پاسخ مجموعه کمک نماید.
جداول زمانی جایگزین ،متناوب یا شيفتی برای رسيدن به حداکثر فاصله گذاری فيزیکی تدوین شدهاند.
اطالعات مربوط به مزایای مرخصی تحت حمایت کارفرما یا دولت که ممکن است شامل کارکنان شود در اختيار آنان قرار گرفته است ،تا بدین ترتيب ماندن در
خانه از نظر مالی راحت تر شود ،این امر شامل مرخصی استعالجی کارکنان مطابق با قانون پاسخ به ویروس کرونا با اولویت خانواده میشود.
به کليه کارکنان اعالم شده است که چنانچه عالئم آنان تشدید شد ،از جمله درد مداوم یا فشار در قفسه سينه ،گيجی ،یا لبها یا صورت کبود ،در صدد دریافت
مراقبتهای پزشکی باشند.
معاینه کارکنان قبل از ورود کارکنان به محل کار انجام میشود .بررسی ها باید شامل معاینه در مورد سرفه ،تنگی نفس ،مشکل تنفسی و تب یا لرز باشد و
اینکه آیا کارمند در  14روز گذشته با مبتالی قطعی کووید 19-تماس داشته است با خير .این معاینات را مىتوان از راه دور یا بصورت حضوری هنگام ورود
کارکنان انجام داد .در صورت امکان ،معاینه دمای بدن نيز باید در محل کار انجام شود.
به کارمندانی که با سایر افراد در تماس هستند ،بصورت رایگان ،پوشش صورت مناسبی که بينی و دهان را بپوشاند داده میشود .این پوشش باید همواره در
طول روز کاری ،زمانی که در تماس با سایرین هستند یا احتمال تماس با سایرین وجود دارد ،پوشيده شود .کارمندانی که توسط اراده دهنده خدمات پزشکی به
آنان دستور داده شده که نباید پوشش صورت بپوشند ،باید از محافظ صورت به همراه آویزی پارچهای در لبه پایينی بپوشند ،و اینگونه تا زمانی که شرایط آنان
اجازه دهد ،پایند دستورات ایالتی هستند .آویز پارچه ای که به تناسب زیر چانه قرار گيرد ،ترجيح داده میشود .ماسکهای با سوپاپهای یک طرفه نباید مورد
استفاده قرار گيرند .کارمندان زمانی که در دفتر شخصی یا اتاقک دارای پارتيشن های مستحکمی که از قد کارمند هنگام ایستادن بلند تر است ،تنها هستند،
نياز به پوشيدن پوشش صورت ندارند.
به کارمندان دستور داده میشود که روزانه پوششهای صورت خود را بشویند یا تعویض نمایند.
محافظهای صورت تهيه شده و هنگام سرویس دهی به مشتریانی که برای ارائه خدمات شخصی نياز به برداشتن پوشش صورت آنان میباشد ،توسط کارکنان
پوشيده میشود .عالوه بر پوشش پارچهای صورت ،محافظ صورت نيز باید پوشيده شوند .پوششهای پارچه ای صورت سایر افراد را از قطرات تنفسی پوشنده
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مصون میدارد؛ محافظهای صورت پوشنده را از قطرات تنفسی سایر افراد مصون میدارد.
محافظ های صورت باید مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده استفاده ،تميز و ضدعفونی شوند.
کارکنان قبل و بعد از استفاده یا تنظيم پوششهای صورت دستها را میشویند یا ضد عفونی میکنند.
کارکنان از لمس چشمها ،بينی و دهان خودداری میکنند.
به کارکنان دستور داده شده است که روزانه پوششهای صورت خود را بشویند.
پيمانکاران مستقل و کارکنان موقت به طور کامل در خصوص این پروتکلها آموزش دیدهاند و پوششهای پارچه ای صورت مورد نياز و تجهيزات حفاظتی
شخصی را در اختيار دارند .صاحبان مشاغل افرادی هستند که این پروتکل ها را با سازمان تأمين کننده پيمانکاران مستقل و/یا کارکنان موقت ،پيش از بازگشت
آنان به کار ،مورد بحث قرار میدهند.
تمام ميزهای کار به فاصله حداقل شش فوت از یکدیگر قرار گرفتهاند.
به کارکنان اجازه استراحت مکرر داده می شود تا دستان خود را با آب و صابون بشویند ،و کارکنان باید به مدت  20ثانيه دستان خود را با صابون بشویند.
محوطههای استراحت ،سرویسهای بهداشتی و سایر فضاهای مشترک ،مرتباً ،طبق برنامه زیر ضدعفونی میشوند:
 oمحوطههای استراحت ____________________________________________________
 oسرویسهای بهداشتی ____________________________________________________
 oسایر موارد ___________________________________________________________
وقتهای استراحت با فاصله های زمانی متناوب است تا اطمينان حاصل شود که همواره میتوان فاصله شش ( )6فوت را بين کارکنان در اتاقهای استراحت
حفظ نمود.
این مجموعه از استاندارد  Cal/OSHAبه منظور پيشگيری از بيماریهای مرتبط با گرمازدگی کارکنان در فضای باز تبعيت میکند ،از جمله طرح مؤثر
پيشگيری از بيماریهای مرتبط با گرمازدگی به همراه رویههای مکتوب .برا ی مشاهده منابع ،از جمله سؤاالت متداول ،وبينار ،و یک نمونه طرح مکتوب به
صفحه پيشگيری از بيماریهای مرتبط با گرمازدگی  Cal/OSHAمراجعه فرمایيد .عناصر یک طرح پيشگيری از بيماریهای مرتبط با گرمازدگی عبارتند از:
 oدسترسی به آب
 oدسترسی به سایه
 oاستراحت جهت خنک شدن
 oرویههای اورژانسی برای موارد وقوع بيماریهای مرتبط با گرمازدگی.
 oنظارت بر کارکنانی که در جریان وقوع موج گرمایی در حال عادت به آب و هوای جدید هستند
 oآموزش پيشگيری از بيماریهای مرتبط با گرمازدگی و عالئم آن
کارمندانی که در فضای باز کار می کنند را به استفاده از کرمهای ضد آفتاب ترغيب نمایيد و به منظور ترویج استعمال منظم کرمهای ضد آفتاب حين شيفت
کاری ،به آنان زمان استراحت دهيد.
در نظر داشته باشيد برنامه ای را اجرا کنيد که به کارکنان امکان می دهد از کار کردن در گرم ترین موقع روز اجتناب نمایند یا برنامه ای را اجرا کنيد که امکان
استراحت مکرر را فراهم می نماید تا به جلوگيری از گرمازدگی بيش از حد کارکنان کمک شود.
توجه داشته باشيد که انتقال کار به فضای باز باعث ایجاد خطراتی مضاعف میشود از جمله:
 oسيم کشی مجدد و استفاده از سيمهای رابط می تواند احتمال بروز خطرات الکتریکی از جمله آتش سوزی و برق گرفتگی را افزایش دهد .اطمينان
حاصل نمایيد که عملياتهای فضای باز با  Cal/OSHAو کليه الزامات مقرر منطبق هستند .برای کسب اطالعات بيشتر به راهنمای
 Cal/OSHAدر خصوص امنيت الکتریکی مراجعه نمایيد.
 oمطمئن شوید که هيچگونه خطر افتادن بواسطه وجود سيمها یا سایر تجهيزات در محل کار فضای باز وجود ندارد.
 oکارمندانی که در فضای باز کار می کنند را به استفاده از کرمهای ضد آفتاب ترغيب نمایيد و به منظور ترویج استعمال منظم کرمهای ضد آفتاب
حين شيفت کاری ،به آنان زمان استراحت دهيد.
 oعمليات ها را متوقف کنيد ،از سيم کشی برق و تجهيزات الکتریکی فاصله بگيرید ،و در صورت وقوع صائقه در  6مایلی محل کار خود ،به دنبال
سرپناهی سرپوشيده باشيد (به قانون « FEMA »30/30مراجعه نمایيد).
کارکنان از تقسيم غذا و نوشيدنی منع میشوند .کارکنان از خوردن یا نوشيدن در هر مکانی در محل کار ،به غير از اتاقهای استراحت یا محوطه غذاخوری
فضای باز تعيين شده ،منع میشوند تا اطمينان حاصل شود که از ماسکها به شکل مداوم و صحيح پوشيده میشوند.
کارکنانی که از تميز کنندهها یا ضدعفونی کنندهها استفاده میکنند باید طبق دستورالعملهای محصول ،از دستکش و سایر تجهيزات حفاظتی استفاده نمایند.
ضدعفونی کننده و تجهيزات مرتبط در محل(های) زیر در دسترس کارکنان قرار دارد:
_________________________________________________________________________________
ضدعفونی کننده دست مؤثر در برابر کووید 19-در محل(های) زیر در اختيار همه کارکنان قرار میگيرد:
_________________________________________________________________________________
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اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
فرمان افسر بهداشت
به هر یک از کارکنان ابزار ،تجهيزات ،لوازم کاری و فضای کار ی تعریف شده وی اختصاص داده میشود.
به اشتراک گذاری اقالم لمس شده به حداقل میرسد یا حذف میشود.
تا حد امکان ،این پروتکل و سایر مطالب مرتبط با کووید 19-که از وب سایت کروناویروس اداره بهداشت عمومی دانلود شده است ،به زبان تمامی کارکنان ارائه
میشود.
کارکنان به عنوان مربيان همتا ،که دستورالعملهای فاصله گذاری فيزیکی و کنترل سرایت را استحکام میبخشند ،فهرست شدهاند و از آنان حمایت میشود.
کليه سياست های تشریح شده در این چک ليست غير از آن چه مربوط به شرایط اشغال است ،در مورد کارکنان تحویل و هر شرکت دیگری که ممکن
است در محوطه مجموعه به عنوان اشخاص ثالث رجوع نمایند ،اعمال میشود.
نسخه ای از این پروتکل در اختيار هر یک از کارکنان قرار گرفته است.
اختياری — سایر اقدامات را شرح دهيد:
_________________________________________________________________________________

 .Bاقداماتی برای تضمين فاصله گذاری فيزیکی
اقداماتی برای تضمين فاصله گذاری فيزیکی حداقل شش فوت بين کارکنان و مشتریان اتخاذ شده است ،بجز هنگام ارائه خدماتی که مستلزم تماس نزدیک
هستند .این اقدامات شامل استفاده از پارتيشنهای فيزیکی یا نشانههای بصری می باشد (مانند نشانه گذاری کف ،نوار رنگی یا عالماتی جهت مشخص کردن
مکانی که کارکنان/مشتریان باید بایستند).
محوطه پذیرشی را در فضای باز دایر نمایيد که مشتریان میتوانند ضمن رعایت دستورالعمل های فاصله گذاری فيزیکی ،در آن محل پذیرش شوند .موانعی
(مانند طلق شيشهای) در محوطه های پذیرش یا سایر مناطقی که رعایت فاصله گذاری فيزیکی در آن امکان پذیر نيست ،به منظور کاهش مواجهه کارکنان و
مشتریان مورد استفاده قرار میگيرد.
قرارهای مالقات بصورت متناوب انجام می شود تا ازدحام در محوطه پذیرش کاهش یابد و زمان کافی برای نظافت و انجام اقدامات بهداشتی بين هر ویزیت
مشتری فراهم شود .هيچ قرار مالقاتی بدون گرفتن وقت قبلی انجام نمیشود.
از صف بندی مراجعان در خارج از سالن زیبایی فضای باز پرهيز کنيد و در ف ضای ورودی سالن زیبایی فضای باز کارمندی را جهت کمک به حفظ فاصله گذاری
فيزیکی مستقر نمایيد.
تکنولوژی پذیرش مجازی هر زمان که امکان اطالع رسانی به کارکنان در زمان ورود مشتری وجود داشته باشد ،استفاده میشود .از مشتریان درخواست میشود
به جای انتظار در محوطه پذیرش در اتومبيلهای خود منتظر بمانند .چيدمان محوطه پذیرش باید به منظور پشتيبانی از فاصله گذاری فيزیکی مناسب اصالح
شود ،از جمله برداشتن صندلیها و کاناپهها یا فاصله گذاری بيشتر بين آنها .افرادی که بيرون منتظر هستند باید فاصله شش ( )6فوتی از یکدیگر را حفظ
نمایند.
کارکنان بصورت همزمان مشتریان متعدد را نمیبينند .ارائه خدمات به یک مشتری قبل از اینکه مشتری جدیدی توسط همان کارمند دیده شود به پایان
میرسد.
به کارکنان دستور داده شده است که از دست دادن ،بغل کردن ،یا احوالپرسی های مشابه که فاصله گذاری فيزیکی را نقص میکند ،خودداری نمایند.
کارکنان از تجمع در مناطق پر تردد منع میشوند.
ظرفيت سرویسهای بهداشتی کارکنان ،محوطههای استراحت و سایر فضا های مشترک محدود شده است تا رعایت فاصله گذاری فيزیکی امکان پذیر باشد.
چيدمان مجدد این مناطق به منظور رعایت فاصله گذاری فيزیکی انجام شده است.
جریان کار بررسی شده و تغييراتی اعمال میشود تا رعایت فاصله گذاری فيزیکی در حين تحویلهای بيرون بر و ارسال پيکی امکان پذیر باشد .قفسه بندیها،
سبدهای حمل کاال ،ساکهای دکمه ای و سایر لوازم کمکی انتقال برای جلوگيری از ضرورت انتقا ل دست به دست اقالم خریداری شده ،نصب شدهاند.
جلسات کارکنان در محوطهای برگزار می شود که در آن فضای کافی برای اجرای فاصله گذاری فيزیکی وجود دارد یا اینکه این جلسات از طریق تلفن یا وبينار
برگزار میشوند.

 .Cاقداماتی برای کنترل سرایت
خدمات سالن زیبایی باید در فضای باز ارائه شوند .فعاليتهای ارائه شده در فضای باز میتوانند زیر سایبان خيمهای ،یا سایر چادرهای سایبان انجام شوند به
شرط آنکه کنارههای سایبان خيمهای یا چادر های سایبان محصور نباشند و جریان هوای خارجی به ميزان کافی در آن وجود داشته باشد .انجام خدماتی که
در فضای باز بصورت ایمن قابل ارائه نيستند تا زمانی که سالنهای زیبایی فضای باز بتوانند فعاليتهای فضای سرپوشيده خود را از سرگيرند ،مجاز نمیباشد.
 oکارکنان مجاز هستند جهت دسترسی به لوازم ،تجهيزات بهداشتی ،استفاده از توالت ،استراحت یا انجام سایر امور تجاری ضروری ،به مناطق
سرپوشيده سالن زیبایی وارد شوند .مشتریان نمی توانند در هر زمان یا به هر دليلی وارد سالن زیبایی شوند.
 oسيستم تهویه به خوبی کار میکند؛ تهویه تا حداکثر حد ممکن ،در فضاهای مشترک و اتاقهای مهمان افزایش یافته است .نصب تصفيه کنندههای
هوای قابل حمل پر بازده ،ارتقاء فيلترهای هوای ساختمان به باالترین بهره وری ممکن ،و انجام سایر اصالحات برای افزایش کميت هوای بيرون و
تهویه در کليه ادارات ،اتاقهای مهمان و سایر فضاها را مد نظر داشته باشيد.
برای مجموعههایی که دایر نبودهاند ،پنج د قيقه قبل از بازگشایی ،هر یک از تجهيزات نصبی آب گرم و سرد را آبشویی کنيد تا آب کهنه موجود در لولههای
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مجموعه ،جایگزین آب تازه و سالم شود.
برای تأیيد قرار مالقات و جهت مشاوره/درخواست موارد زیر با مشتریان تماس گرفته میشود:
 oدر هنگام مراجعه ،پوشش صورت (ترجيحاً با حلقه گوشی) همراه بياورید و استفاده کنيد.
 oتا فرا رسيدن وقت مالقات خود در خودروتان منتظر بمانيد.
 oدوستان ،ميهمانان ،ناظران ،یا سایر افراد را به قرار مالقات نياورید.
o

صرف نظر از اینکه آیا آنان یا افرادی در خانوارشان هر گونه عالئم کووید 19-از خود نشان میدهد یا خير .اگر پاسخ مشتری مثبت است ،قرار
مالقات او را مجدد ًا برنامه ریزی کنيد.

به مراجعانی که به این مجموعه وارد میشوند یادآوری ميشود همواره در زمان حضور در داخل مجموعه یا محوطه آن (بهجز هنگام صرف غذا یا نوشيدن ،در
صورت اطالق) پوشش صورت بپوشند .این امر در مورد همه بزرگساالن و کودکان  2سال به باال صدق میکند .تنها افرادی که توسط ارائه دهنده خدمات
پزشکی به آنان دستور داده شده که پوشش پارچه ای صورت نپوشند ،از پوشيدن آن مستثنی هستند .جهت تأمين امنيت کارکنان و سایر مراجعان خود ،در
صورت امکان ،پوششهای صورت باید در اختيار مراجعانی که بدون آن وارد میشوند ،قرار گيرد.
در صورت امکان ،گزارشی از کليه مشتریان به همراه اطالعات تماس (نام ،تاریخ/زمان مراجعه ،نشانی ،تلفن و ایميل) نگهداری کنيد .این کار را میتوان در زمان
ثبت نام انجام داد.
معاینات عالئم قبل از ورود مراجعان به مجموعه انجام میشود .معاینات باید معاینه مربوط به سرفه ،تنگی نفس ،مشکل تنفسی و تب یا لرز را شامل شود .انجام
این معاینات میتواند بصورت حضوری یا از طریق روشهای جایگزین باشد مانند سامانههای معاینه آنالین یا از طریق عالئمی نصب شده در ورودی مجموعه که
مقرر میکنند مراجعان مبتال به این عالئم نباید به مستغالت مجموعه وارد شوند.
 oاگر مشتری هر گونه عالئمی از خود نشان دهد ،بيمار باشد یا در معرض فردی قرار گرفته باشد که آن شخص بيمار بوده است ،زمان قرار مالقات
برای حداقل  14روز آینده برنامه ریزی میشود.
 oهم شخص معاینه کننده و هم مشتری باید برای معاینه پوشش صورت بپوشند.
دستکشهای یکبار مصرف برای خدماتی که جهت انجام آن ،به دستکش نياز باشد پوشيده میشوند .پوشيدن دستکش باید همراه با شستشوی مرتب دست
انجام شود و جایگزینی برای شستشوی مرتب دست نيست.
امکانات رفاهی ،شامل مجالت ،کتابها ،قهوه ،ایستگاههای سلف سرویس ،و سایر لوازم مشتریان ،از محوطه پذیرش حذف میشوند.
ضدعفونی کننده دست ،دستمالهای مرطوب ضدعفونی کننده ،دستمالها و سطلهای زباله در محوطه پذیرش و ميزهای کار در دسترس مشتریان قرار
میگيرد.
کارکنان در صورت لزوم برای ارائه خدمات از کليه تجهيزات حفاظتی مورد نياز از جمله محافظ چشم و دستکش استفاده میکنند.
 oکارکنان موظفند همواره پوششهای صورت بپوشند .همچنين یک محافظ صورت در زمان ارائه خدماتی که مشتری در حين انجام آن قادر به
پوشيدن پوشش صورت نيست ،باید پوشيده شود.
 oدستکشهای یکبار مصرف در طول فرآیند و در حين انجام نظافت و ضدعفونی کليه ادوات و سطوح پس از ویزیت هر مشتری باید پوشيده شوند.
مشتریان موظفند همواره هنگام حضور در مجموعه پوشش صورت بپوشند ،مگر زمانی که برای انجام خدمات مربوط به آن قسمت از صورت ،این پوشش باید
برداشته شود .پوششهای پارچهای صورت نباید روی صورت کودکان خردسال زیر  2سال ،هر فردی که مشکل تنفسی دارد یا بدون کمک قادر به برداشتن
ماسک یا پوشش پارچه ای صورت نيست ،قرار داده شوند .افرادی که توسط ارائه دهنده خدمات پزشکی به آنان دستور داده شده که پوشش پارچهای صورت
نپوشند ،از پوشيدن آن مستثنی هستند .در صورت امکان ،پوششهای صورت باید در اختيار مراجعانی که بدون آن وارد میشوند ،قرار گيرد.
پوششهای صورت تميز در دسترس کارکنان قرار دارد تا اطمينان حاصل شود که در صورت آلوده شدن ،این پوششها در حين شيفت کاری قابل تعویض
هستند .در صورت امکان ،پوششهای صورت تميز در صورت آلوده شدن پوشش صورت مشتریان ،در اختيار آنان قرار میگيرد.
روپوش های کار تميز ،قابل شستشو یا یکبار مصرف که پس از هر مشتری تعویض میشوند ،در اختيار کارکنان قرار گرفتهاند.
طرح نظافت و ضدعفونی برای رسيدگی به موارد زیر تدوین شده است:
 oمناطق پر تردد،
 oمناطق مشترک و اشياء اغلب لمس شده (مانند ميز ،دستگيره در ،کليدهای برق ،تلفنها) بصورت ساعتی حين ساعات کاری با استفاده از مواد
ضدعفونی کنندههای مورد تأیيد سازمان حفاظت از محيط زیست ( )EPAضد عفونی میشوند؛
 oکليه دستگيرهها ،شلنگها ،افشانه های اسپری و سایر تجهيزات قبل و پس از استفاده بر روی مشتری؛
 oکليه باجههای پرداخت ،دستگاههای کارت خوان ،خودکارها و قلمها پس از هر بار استفاده.
از محصوالت مورد تأیيد سازمان حفاظت محيط زیست ( ) EPAبا درجه محيط بيمارستانی برای تميز و ضدعفونی کردن هر چيزی که مشتری با آن در تماس
بوده است ،از جمله ميزهای درمانی ،گهواره های صورت ،چهارپایه و سایر موارد استفاده میشود .برای مدت زمان تماس از توصيههای شرکت سازنده محصول
پيروی نمایيد.
در صورت لزوم ،یکی از کارکنان در هر شيف به منظور نظارت و اجرای فرآیندهای تکميلی نظافت و ضدعفونی سازی اختصاص داده شده است.
به کارکنان زمان داده میشود تا رویههای نظافتی را حين شيفتهای خود انجام دهند .وظایف نظافتی در ساعات کاری محول میشود و بخشی از وظایف شغلی
کارکنان است.
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صندلیهایی با سطوح سخت و نفوذ ناپذیر یا سبد هایی بزرگ با سطوح سخت یا پالستيکی برای مشتریان جهت قرار دادن لباس خود روی آن یا داخل آن در
دسترس است.
تمام وسایل موجود بر روی ميزهای کار و در محوطههای درمانی به طور کامل بين هر مشتری ضد عفونی میشوند.
 oادوات نفوذ ناپذیر مانند موچين یا قيچی ،با آب گرم و صابون تميز میشوند تا هرگونه آلودگی فيزیکی از بين برود و به طور کامل آبکشی و خشک
شود .سپس این ادوات در یک ضدعفونی کننده ثبت شده در سازمان حفاظت از محيط زیست ،برای مدت تماس کامل ،طبق دستورالعملهای
شرکت سازنده غوطه ور میشوند .وسایل در پایان زمان تماس با یک دستمال توالت تميز آبکشی و خشک میشوند.
 oبرای ادوات الکتریکی مانند المپهای  LEDبزرگ کننده ،دستگاه حوله گرم کن و دستگاه های زیبایی ،دستگاه را با اسپری تميز کنيد تا هر گونه
آلودگی فيزیکی از بين برود .سپس این ادوات در یک ضدعفونی کننده ثبت شده در سازمان حفاظت از محيط زیست ،برای مدت تماس کامل ،طبق
دستورالعملهای شرکت سازنده اسپری کرده یا با دستمال تميز کنيد .هنگام استفاده از اسپری احتياط کنيد و مطمئن شوید دستگاه شما به برق
وصل نيست و داخل موتور را اسپری نکنيد.
 oبرای وسایل الکترونيکی مانند تبلتها ،نمایشگرهای لمسی ،صفحه کليد ،ریموت کنترلها ،و دستگاههای  ،ATMآلودگی قابل رؤیت را در صورت
وجود از بين ببرید .از دستورالعمل های شرکت سازنده برای کليه محصوالت نظافتی و ضدعفونی کننده پيروی نمایيد .استفاده از روکشهای قابل
پاکسازی را برای وسایل الکترونيکی مد نظر قرار دهيد .اگر هيچگونه دستورالعملی از طرف شرکت سازنده در دسترس نيست ،برای ضد عفونی
نمایشگرهای لمسی ،استفاده از دستمالهای مرطوب پایه الکلی حاوی حداقل  60%الکل را مد نظر قرار دهيد .سطوح را کامالً خشک کنيد تا از
تجمع مایعات جلوگيری شود.
ميز های درمانی باید با محافظ کاغذی ميز درمان ،حوله تميز ،یا یک ورق تميز پس از هر استفاده پوشيده شوند.
مالفهها برداشته می شوند (حتی اگر مشتری روی آن نشسته باشد) و تخت یا ميز به طور کامل بين استفاده مشتریان ضد عفونی میشود.
کارکنان هنگام برداشتن مالفههای استفاده شده ،حوله و سایر پارچهها از جمله پتو و روپوش مشتری در هر جلسه درمانی ،دستکشهای یکبار مصرف
میپوشند.
کليه پارچههای آلوده ،از جمله حوله و روپوشهای کار ،در یک محفظه سر پوشيده قرار میگيرند و مجدد ًا استفاده نمیشوند تا زمانی که به طور کامل توسط
یک سرویس شستشو تجاری یا فرآیند شستشویی که شامل غوطه ور کردن آن در آب با دمای حداقل  160درجه فارنهایت به مدت حداقل  25دقيقه باشد،
شسته شوند .رختهای کثيف را تکان ندهيد.
همه رختهای تميز را در محلی پاکيزه و مستور قرار دهيد .اطمينان حاصل کنيد کارکنانی که رختهای کثيف یا لباسهای شستنی را حمل میکنند
دستکش میپوشند.
سرتاسر مجموعه ،از بخش نمایش محصول ،حداقل بصورت روزانه تميز و ضدعفونی میشوند.
به منظور جلوگيری از پراکندگی عوامل بيماری زا در هوا ،کفها در صورت امکان به جای جاروب کردن یا سایر روشها ،با جاروبرقی تميز میشوند.
کليه محصوالت "تست" حذف و دور ریخته شدهاند.
در سرویسهای بهداشتی و ایستگاههای شستشوی دست ذخيره کافی صابون ،دستمال کاغذی و دستمال توالت وجود دارد و به طور منظم با استفاده از مواد
ضدعفونی کنندههای مورد تأیيد سازمان حفاظت از محيط زیست پاکسازی میشوند.
سرویسهای بهداشتی عاری از هرگونه محصوالت غير ضروری مانند شمع یا سایر لوازم هستند.
تجهيزات هندزفری در هر جا که امکان پذیر باشد (از جمله سرویسهای بهداشتی) نصب میشوند تا خطر آلودگی را کاهش دهند.
مشتریان شدید ًا به انجام تراکنشهای غير نقدی ترغيب میشوند .اگر عرف باشد ،مشتریان می توانند کارت اعتباری/نقدی خود را شخصاً در دستگاه بکشند ،و
کارت خوانها بين استفاده ميهمانان ضدعفونی میشوند.
در صورتی که پرداخت الکترونيکی یا پرداخت با کارت امکان پذیر نباشد ،مشتریان با پرداخت نقدی دقيق یا چک پرداخت میکنند.
اختياری  -سایر اقدامات جهت ارتقاء تدابير کنترل سرایت را تشریح کنيد:
_________________________________________________________________________________
مالحظات تکميلی برای سالنهای ناخن
در صورت امکان ،یک پارتيشن پالستيکی بين کارمند و مشتری وجود دارد که با فضای کافی برش خورده است ،که دستها یا پاها را میتوان برای انجام
مانيکور یا پدیکور از بين این برشها عبور داد.
تنها یک مانيکوریست در هر ایستگاه با ارائه یک سرویس بصورت همزمان کار میکند.
به مشتریان دستور داده میشود که در تمام مدت ارائه سرویس ،باید پوششهای پارچهای صورت بپوشند.
زمانی که تهویه انجام شده برای کاهش حدود ميزان مواجهه مجاز تحت عنوان  8بخش  5155کافی نباشد ،از ماسکهای تنفسی استفاده میشود .در
صورت قرار گيری در معرض مواد شيميایی ،تنها ماسکهای تنفسی االستومری با کارتریج شيميایی مناسب همراه با یک فيلتر خاص برای استفاده مناسب
هستند .انجام پدیکور در فضای باز باید به کاسه/لگن قابل حمل محدود شود و باید بوسيله مایع ضدعفونی کننده ثبت شده در سازمان حفاظت از محيط
زیست که به عنوان باکتری کش ،قارچ کش و ویروس کش برچسب خورده ،تميز و ضد عفونی شود .جهت ترکيب به دستورالعمل شرکت سازنده مراجعه
نمایيد .ضدعفونی باید در داخل سالن ناخن انجام شود و نه در محيط موقّتی واقع در فضای باز.
در صورت امکان ،از لوازم یکبار مصرف استفاده میشود .هر گونه وسایل غير یکبار مصرف باید به طور کامل طبق دستورالعملهای انجمن آرایشگری و
خدمات آرایشی بهداشتی کاليفرنيا ،بين مشتریان ضد عفونی شوند.
اگر در سالن فضای باز از پنکههایی ،مانند پنکههای پایه دار یا پنکههای دیواری ،استفاده می شود ،اقداماتی برای به حداقل رساندن باد مستقيم دميده شده از
یک فرد به فرد دیگر اتخاذ شده است .اگر فنها غير فعال هستند یا برداشته شده اند ،خطرات احتمالی افزایش دما را تحت نظر داشته باشيد و برای کاهش
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آن اقداماتی انجام دهيد.
کليه وسایل یکبار مصرف مانند پروندههای مقوایی ،سوهانهای شنی برای دریل و بافر ناخن ،صندلهای یکبار مصرف ،جداکننده انگشت پا ،و اپليکاتور ،تنها
یک بار استفاده میشوند و بالفاصله در یک سطل زباله کيسه ای و در دار دور ریخته میشوند.
مالحظات تکميلی برای متخصصان زیبایی ،مراقبت از پوست و خدمات آرایشی بهداشتی
کارکنان موظفند همواره پوششهای صورت بپوشند .همچنين هنگام ارائه درمان در نواحی از صورت یا گردن که مشتری در حين انجام آن قادر به پوشيدن
پوشش صورت نيست ،باید یک محافظ صورت به همراه آویزی پارچهای در لبه پایينی پوشيده شود .آویز پارچهای که به تناسب زیر چانه قرار گيرد ،ترجيح
داده میشود.
استفاده از دستکش های یکبار مصرف در طول ارائه خدمات زیبایی و در حين انجام نظافت و ضدعفونی کليه ادوات و سطوح ،پس از ویزیت هر مشتری
الزاميست.
قبل از خروج از اتاق درمان ،کارکنان موظفند دستکشها را برداشته و دور بيندازند ،دستهای خود را بشویند یا از ضدعفونی کننده دست مناسب استفاده
نمایند ،و برای باز و بسته کردن درب اتاق درمان هنگام خروج از آن از دستمال کاغذی یا دستمال مرطوب ضدعفونی کننده استفاده نمایند.
هنگامی که ظرف موم در حال اتمام است و باید موم جدید به آن اضافه شود ،موم باقی مانده تخليه شده و ظرف موم قبل از پر کردن مجدد با موم جدید،
تميز و ضد عفونی میشود .اپليکاتورهای یکبار مصرف بالفاصله پس از استفاده در سطل زباله کيسهدار ریخته میشوند .سطل زباله دارای درب و آستری از
جنس کيسه پالستيکی یکبار مصرف است.
کارکنان موظفند بالفاصله پس از اتمام خدمات ،دستان خود را بشویند.
روند توليد ایروسل (هواپخش) همچون درمانهای بخار یا اکسيژن باید متوقف شود.
مالحظات تکميلی برای خدمات ماساژ (در محيطی غير از مجموعههای خدمات درمانی)
مشتریان موظفند قبل از ارائه هرگونه خدمات ،دستان خود را بشویند.
از گهواره های یکبار مصرف صورت و/یا محافظ ميز ،ميز گرم کن ،بالش ،و سایر لوازم همراه با روبالشی که میتوان آن را درآورد و بين هر مشتری تعویض
کرد ،استفاده میشود.
در صورت انجام ماساژ صورت یا سایر کارهای لمسی بر روی صورت ،از دستکشهای غير التکس برای این بخش از درمان استفاده نمایيد.
در صورت ضرورت برداشتن پوشش صورت مشتری ،ماساژ صورت انجام ندهيد .معالجات دستی به عنوان آخرین بخش خدمات ارائه میشوند.
کارکنان موظفند بالفاصله پس از اتمام ماساژ ،دستان خود را بشویند.
مالحظات تکميلی برای خدمات ليزر مو
الکترولژیستها موظفند در تمام مدت پوششهای صورت بپوشند و در طول درمان مشتری از دستکشهای یکبار مصرف استفاده نمایند .همچنين یک
محافظ صورت هنگام ارائه درمان در نواحی از صورت یا گردن که مشتری در حين انجام آن قادر به پوشيدن پوشش صورت نيست ،باید پوشيده شود.
موچينها ،غلطکه ا و سوزن نگهدار ،بين هر مشتری به طور کامل تميز و استریل میشود.
در صورت امکان ،از پروبهای یکبار مصرف که نياز به سوزن پروب یا قوطی ندارند ،استفاده میشود .در صورت عدم استفاده از سوزن پروب یا سرپوشهای
یکبار مصرف ،نوک یا سرپوش جداشدنی سوزن/نگهدارنده اپيالت ور ،بعد از هر مشتری تميز و ضد عفونی میشود.
سوزن های مورد استفاده برای الکتروليز ،تک مصرفی ،یکبار مصرف ،پيش بسته بندی شده ،و استریل بوده و بالفاصله پس از استفاده ،در محفظه مخصوص
اشياء تيز دور ریخته میشوند .محفظههای اشياء تيز باید طبق مقررات زیست پزشکی پسماند دفع شوند.
ابزارهای نظافتی فراصوت ،فورسپس و کليه محفظهها از جمله قطعات جداشدنی آن ،مطابق با دستورالعملهای شرکت سازنده ،بين هر مشتری تميز و ضد
عفونی میشوند.

 .Dاقداماتی اطالع رسانی به عموم افراد
نسخه کپی از این پروتکل در تمامی ورودیهای عمومی مجموعه نصب شده است.
عالئمی که به مشتریان اطالع می دهد که پس از ورود ،آنان در خصوص عالئم ابتال به بيماری مورد معاینه قرار میگيرند ،از آنان میخواهد از ضدعفونی کننده
دست استفاده نمایند ،و پوشش صورت بپوشند در تمام ورودیها نصب شده است.
عالئمی نصب شده است که به مشتریان یادآور میشود فاصله گذاری اجتماعی شش ( )6فوت را رعایت کنند ،در بدو ورود دستها را بشویند یا از ضد عفونی
کننده استفاده نمایند ،اگر بيمار هستند یا عالئمی مشابه کووید 19-دارند ،در منزل بمانند ،و تغييرات را در خدمات ارائه شده اعمال نمایند .عالئم باید در
محل هایی که به سادگی قابل رؤیت هستند قرار داده شوند ،این عالئم می توانند شامل پيکتوگرام باشند و بصورت دیجيتالی در دسترس قرار افراد گيرند (مثالً
از طریق پست الکترونيک).
عالئمی در مناطق نمایش نصب شده اند تا به مشتریان اطالع دهند که مکان مورد نظر بصورت روزانه تميز و ضد عفونی میشود.
نشریات آنالین مرکز (وب سایت ،رسانه های اجتماعی و غيره) اطالعات مشخصی در خصوص ساعات کاری مجموعه ،لزوم استفاده از پوششهای
پارچهای صورت ،سياستهای مربوط به قرار مالقات ،انتظار در خارج یا داخل خودرو برای قرار مالقات ،پيش سفارش ،پيش پرداخت ،تحویل
بيرون بر و/یا سایر موارد مربوطه ارائه میدهد.
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 .Eاقداماتی برای تضمين دسترسی عادالنه به خدمات ضروری
خدماتی که برای مشتریان/ارباب رجوعان ضروری است در اولویت قرار گرفتهاند.
تراکنشها یا خدماتی که می توان از راه دور ارائه داد به شکل آنالین ارائه میشوند.
اقداماتی جهت اطمينان از دسترسی به کاال و خدمات برای مشتریانی که محدودیتهای حرکتی دارند و/یا در فضاهای عمومی در معرض خطر
باال قرار میگيرند ،انجام میشود.

هر گونه اقدامات اضافی که در باال ذکر نشده است باید در صفحات جداگانهای ذکر شود
که این کسب و کار باید به این سند ضميمه نماید.
شما می توانيد برای هرگونه سؤاالت یا نظرات خود درباره این پروتکل با شخص زیر تماس بگيرید:

نام تجاری:
شماره تلفن:
تاریخ آخرین بازبينی:
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