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 ذالتقطیر الحرفیة: الملحق  عامل بروتوكول مصانع البیرة، مصانع النبیذ وم
 2021 مایو 6الموافق   الخمیسصباًحا یوم  12:01الساعة تاریخ السریان اعتباًرا من 

 

 (تم تمییز التغییرات باللون األصفر) آخر التحدیثات: 
  وحدات معیشیة)  6(  ست إلى یصل مما للزبائن یمكن الداخل، في.  أقل أیھما -  شخص 200 أو  أقصى كحد٪ 50 إلى الداخلي اإلشغال  زیادة یمكن: 21/5/5
 أن وحدات معیشیة)  8( ثماني إلى یصل مما للزبائن یمكن الطلق، الھواء في. كاملبال جمیعًا تلقیحھم تم إذا  أشخاص ستة من مجموعات في معًا یجلسوا أن

  . والخارجیة الداخلیة الطعام تناول مناطق في التلفزیون أجھزة  تشغیل یجوز. بالكامل ھملقیحت  تم إذا أشخاص ثمانیة من مجموعات في معًا یجلسوا
 

شكل خطًرا كبیًرا الیزال ی  COVID-19كن  لو،  نوًعا ما وتبدو مستقرة، واالستشفاء، والوفیات  COVID-19معدالت حاالت اإلصابة بـ    انخفضت
 المجتمعات ویتطلب من جمیع األشخاص والشركات اتخاذ االحتیاطات وتعدیل العملیات واألنشطة لتقلیل مخاطر االنتشار. على 

 
" لمخطط الوالیة إلطار عمل اقتصادي أكثر أمانًا، فقد تم تطویر ھذا البروتوكول لرفع بعض األصفرنظًرا لدخول مقاطعة لوس أنجلوس "المستوى 

اط المحلي. یجب على الشركات المضي قدًما بحذر وااللتزام بالمتطلبات الواردة في ھذا البروتوكول لتقلیل االنتشار المحتمل لـ القیود الخاصة بالنش
COVID-19 .داخل عملیاتھا التجاریة 

 
ورقم   2ورقم    1التابعة للوالیة رقم  ھذا البروتوكول ومتطلباتھ الواردة أدناه خاصة بإعادة فتح مصانع النبیذ، مصانع البیرة والتقطیر برخصة الكحول  

، والتي ال تمتلك تصریًحا للصحة العامة للمطاعم، ومكان عدم توفر خدمة الوجبات في الموقع (وجبة حسنة النیة). یجوز فتح 74ورقم    23ورقم    4
 أیھما أقل. -شخص  002كحد أقصى، أو  ٪50ھذه المؤسسات اآلن للخدمة في الداخل بسعة 

 .الملحق طیجب أن تلتزم مصانع البیرة، مصانع النبیذ والتقطیر الحرفي التي تقدم خدمة الوجبات في الموقع ببروتوكوالت المطاعم:  •
كھا خارج النبیذ أو المشروبات الروحیة التي سیتم استھال  ،مصانع البیرة، مصانع النبیذ والتقطیر الحرفي المصرح لھا حالیًا ببیع البیرة •

 .الملحق بالمباني، یجب أن تتبع أیًضا بروتوكوالت مؤسسات البیع بالتجزئة: 
النبیذ أو المشروبات الروحیة اتباع بروتوكوالت التخزین   ،یُطلب أیًضا من مصانع البیرة، مصانع النبیذ والتقطیر الحرفي التي تُنتج البیرة •

 .الملحق جوالمؤسسات التصنیعیة واللوجستیة: 
البولینج    -  على سبیل المثال ال الحصر  -لعاب، بما في ذلك  األ  أن تتوقف مصانع البیرة، مصانع النبیذ والتقطیر الحرفي عن أي عملیاتیجب   •

 .وألواح السھام وطاوالت البلیاردو حتى یُسمح بفتح ھذه األنشطة في حالة تشغیل معدل أو تشغیل كامل
 یجوز لمصانع البیرة، مصانع النبیذ والتقطیر الحرفي إقامة الترفیھ الحي في الھواء الطلق وفقًا لبروتوكوالت المطاعم. •

 
البیرة مع أماكن مخصصة لتذوق النبیذ أو البیرة المعفاة من تعریف المنشأة الغذائیة بموجب قانون الصحة  مصانع النبیذ والبیرة التي تنتج النبیذ أو  

.  والخارجیة  كال من األماكن الداخلیة  في) وال تتطلب تصریًحا صحیًا للعمل یجوز فتحھا للتذوق  5(ج) (  113789والسالمة في كالیفورنیا القسم  
 . والخارجیة كال من األماكن الداخلیة فيللتذوق التقطیر أیًضا  عاملیجوز فتح م

 
التي تعمل وفقًا لھذا البروتوكول استئجار مكان واستضافة األحداث الخاصة    مصانع النبیذ، أو مصانع البیرة، أو معامل التقطیر الحرفيیجوز لجمیع 

الذي یستضیف   الحرفي  التقطیر  معملیذ أو مصنع البیرة أو  . یجب إغالق مصنع النببروتوكول المقاطعة للمناسبات الخاصة: الملحق ب بوفقًا لـ  
 معامل أو    البیرةمصانع النبیذ أو مصانع  لیجوز    فیما عدا ذلك.  ةالخاص   المناسبةللعمل المنتظم خالل الفترة الزمنیة التي یقع فیھا    ةخاص  أي مناسبة

مع الحفاظ على  ة  خاص  استضافة أي مناسبةخاصة منفصلة مع مدخل منفصل تماًما ومنشآت منفصلة    لمناسباتمساحة    لدیھاالتي    الحرفي  التقطیر
في نفس الوقت الذي    ةخاص  مناسبةفیھا    تقام. في مثل ھذه الحاالت التي  الحرفي  التقطیر   معملأو    البیرةالعملیات المنتظمة لمصنع النبیذ أو مصنع  

  البیرة االختالط مع زبائن آخرین في مصنع النبیذ أو مصنع    ةالخاص  المناسبةیات المنتظمة، ال یجوز لضیوف  یكون فیھ النشاط التجاري مفتوًحا للعمل
 .الحرفي أو معمل التقطیر

قبل    COVID-19أو تم اختبارھم سلبیًا لـ    COVID-19جمیع الضیوف بالكامل ضد    تلقیحالخاصة في الداخل إال إذا تم    المناسباتال یجوز عقد  
أو مصنع   مصانع النبیذ. یُطلب من جمیع الضیوف في المناسبات الخاصة إبراز دلیل مشغل  بروتوكول األحداث الخاصة، بما یتوافق مع  مناسبةال

 . ةالخاص المناسبة السلبیة (المسحة أو اللعاب) قبل دخول  COVID-19الكامل أو نتیجة اختبار  التلقیحعلى  فيالحر التقطیر معملأو  البیرة
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
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بروتوكول  الخطورة). راجع  ةعم منخفضایرجى مالحظة: ھذا البروتوكول غیر مخصص للحانات (وھذا یشمل تلك التي لدیھا تصریح صحي للمط
 لمتطلبات محددة.  1- : الملحق ذحاناتإعادة الفتح لل 

 

أو كان على اتصال وثیق بھذا الشخص.    COVID-19عندما یتواجد األشخاص بالقرب من شخٍص مصاب بـ    COVID-19غالبًا ما ینتشر  
بالسعال أو العطس أو الغناء أو التحدث أو التنفس فإنھ یُنتج قطرات تنفسیة. ووفقًا لمراكز مكافحة   COVID-19عندما یقوم أحد المصابین بـ  

كمامات الوجھ الخاصة بھم بینما یأكلون  تزداد في أي بیئة یقوم فیھا األفراد بإزالة    COVID-19األمراض والسیطرة علیھا، فإن خطورة انتشار  
 ویشربون كما یزداد التفاعل بین أولئك الذین ال یعیشون في نفس المنزل.

 خدمة الطعام/الشراب القاصرة على االستالم من السیارة والتوصیل والطلبات الخارجیة واالستالم من الرصیف.  أقل درجات الخطورة:  •
ستالم من السیارة والتوصیل والطلبات الخارجیة واالستالم من الرصیف. تقتصر خدمات تناول التأكید على اال  المزید من المخاطر: •

 في الموقع على الجلوس في الھواء الطلق. تم تقلیل سعة الجلوس للسماح بتباعد الطاوالت لمسافة أكبر.  الشراب/الطعام
تم تقلیل سعتھا بحیث تسمح بتباعد الطاوالت لمسافة أكبر.   في الموقع مع مقاعد للجلوس بالداخل  الشراب/تناول الطعام  خطورة أكبر: •

 في الموقع مع مقاعد في الھواء الطلق ولكن بدون تحقیق التباعد بین الطاوالت لمسافة أكبر.  الشراب/و/أو تناول الطعام
في الموقع مع مقاعد للجلوس بالداخل. مع عدم تقلیل إشغال المقاعد، وعدم تحقیق    الشراب/تناول الطعام  أعلى درجة من الخطورة: •

 التباعد بین الطاوالت لمسافة أكبر.
معیشة في البروتوكوالت التالیة، یُعرف مصطلح "الوحدة المعیشیة" بأنھ "األشخاص المقیمون سویًا كوحدة سكنیة واحدة" ویجب أال یشمل حاالت ال

ة مثل المھاجع أو األخویات أو الجمعیات النسائیة أو الرھبانیات أو األدیرة أو دور الرعایة السكنیة وكذلك أال تشمل الترتیبات  الجماعیة المؤسسی
یقصد بمصطلح "طاقم العمل" و "الموظفون" أن یشمل الموظفین والمتطوعین   1المعیشیة التجاریة مثل المدارس الداخلیة أو الفنادق أو الموتیالت.

یشمل   تدربین الداخلیین والمتدربین والباحثین وكل األفراد الذین یؤدون عمًال في الموقع. یجب أن یُفھم مصطلح "الزوار" أو "الزبائن" بكونھوالم
ع" أعضاء من العامة واآلخرین الذین لیسوا من طاقم العمل أو الموظفین والذین یقضون وقتًا في العمل أو الموقع. المصطلحات "مؤسسة" و"موق

" ھي إدارة الصحة  LCDPHو"المنشأة" كُل منھم یشیر إلى المبنى واألراضي وأي مباٍن أو أراٍض مجاورة تجري فیھا األنشطة المسموح بھا. "
 العامة بمقاطعة لوس أنجلوس. 

النبیذ والتقطیر الحرفي من قبل مسؤول الصحة   البیرة، مصانع  العامة بالوالیة، یجب أن تمتثل  باإلضافة إلى الشروط المفروضة على مصانع 
 مصانع البیرة، مصانع النبیذ والتقطیر الحرفي أیًضا لھذه البروتوكوالت الخاصة بالسالمة ومكافحة العدوى.

ة طعیرجى مالحظة ما یلي: قد یتم تحدیث ھذا المستند كلما توفرت معلومات ومصادر إضافیة، لذا تأكد من االطالع على الموقع اإللكتروني لمقا
على   أنجلوس  ھذا    /http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirusلوس  على  تطرأ  التي  التحدیثات  أي  على  للحصول  بانتظام 

 المستند واإلرشادات ذات الصلة. 

 تغطي القائمة المرجعیة ما یلي:

 العمل لحمایة صحة الموظفین سیاسات وممارسات مكان  )1(
 تدابیر لضمان التباعد الجسدي  )2(
 تدابیر لضمان مكافحة العدوى  )3(
 التواصل مع الموظفین والجمھور )4(
 تدابیر لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الحیویة. )5(
 

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

ق  یجب على جمیع المنشآت التي تشملھا ھذه اإلرشادات تنفیذ جمیع التدابیر المعمول بھا المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضیح سبب عدم تطبی 
 أي تدبیر لم یتم تطبیقھ على األعمال.

  اسم العمل التجاري: 

  عنوان المنشأة: 
  الحد األقصى لإلشغال سابقاً: 

 
Ord. 2019) .- (.2019 ,1 § 0004تعریف األسرة  F.  -Title 22. §22.14.060قانون مقاطعة لوس أنجلوس  1

14DE_22.14.060F/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.https://library.municode.com/ca/los_angeles_county 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Bars.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Bars.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Bars.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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  لإلشغال: الحد األقصى  
  تاریخ النشر: 

 

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

 .تم توجیھ كل من یمكنھ القیام بواجبات عملھ من المنزل للقیام بذلك 
   والحوامل، والذین یعانون من حاالت صحیة مزمنة) بعمل یمكن  عاًما،    65یتم تكلیف الموظفین الضعفاء (أولئك الذین تزید أعمارھم عن

القیام بھ من المنزل كلما أمكن ذلك. وینبغي مناقشة أیة مخاوف مع مقدم الرعایة الصحیة أو خدمات الصحة المھنیة التخاذ القرارات 
 المناسبة بشأن العودة إلى مكان العمل. 

 ل إذا كانوا مرضى، أو إذا كانوا مطالبین بالحجر الصحي بعد التعرض، أو إذا تعرضوا  تم إخبار جمیع الموظفین بعدم القدوم إلى العم
 . COVID-19لشخص مصاب بـ 

  إلرشادات الفحص عند  قبل دخول الموظفین، والبائعین، وموظفي خدمة التوصیل إلى ساحة العمل وفقًا  إجراء فحص الدخول یتم
ى LACDPHلـ  الدخول  . یجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال وضیق في التنفس وصعوبة في التنفس والحمَّ

یمكن إجراء فحوصات الدخول ھذه عن بُعد أو شخصیًا عند  أو القشعریرة وما إذا كان الفرد حالیًا قید العزل وأوامر الحجر الصحي.
 .وصول الموظفین. یجب إجراء فحص درجة الحرارة في موقع العمل إذا كان ذلك ممكنًا

o  الفحص السلبي (غیر مصاب). إذا لم یعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم یكن لدیھ اتصال بحالة معروف إصابتھا بـ
COVID-19  مكن السماح لھ بالدخول في ذلك الیوم. ، فی أیام 10في آخر 

o :(مصاب) الفحص اإلیجابي 
  19ضد  2إذا لم یتم تلقیح الشخص بالكامل-COVID  19وكان على اتصال بحالة-COVID   01المعروفة في آخر  

أو یخضع حالیًا ألوامر الحجر الصحي، فال یجوز لھ الدخول أو العمل في ھذا المجال ویجب إرسالھ إلى المنزل  أیام 
فوًرا للحجر الصحي المنزلي. قم بتزویدھم بتعلیمات الحجر الصحي الموجودة في 

antineph.lacounty.gov/covidquar . 
   إذا كان الشخص یظھر أیًا من األعراض المذكورة أعاله أو یخضع حالیًا ألوامر العزل، فال یجوز لھ الدخول أو

العمل في ھذا المجال ویجب إرسالھ إلى المنزل فوًرا للعزل المنزلي. قم بتزویدھم بتعلیمات العزل الموجودة في  
ph.lacounty.gov/covidisolation. 

 برعایة الحكومة التي قد یحق للموظف الحصول علیھا مما    یتم تزوید العمال بمعلومات حول استحقاقات اإلجازة برعایة صاحب العمل أو
البرامج الحكومیة التي تدعم اإلجازات المرضیة وتعویضات العمال   یجعل من السھل مالیاً البقاء في المنزل. انظر معلومات إضافیة عن  

المدفوعة    COVID-19قانون اإلجازة المرضیة التكمیلیة لـ  ، بما في ذلك حقوق اإلجازة المرضیة للموظف بموجب  COVID-19عن  
 . 2021لعام 

  (حالة) عند إبالغك أن اختبار واحد أو أكثر من الموظفین إیجابي، أو لدیھ أعراض تتوافق معCOVID-19 فإن صاحب العمل لدیھ خطة أو ،
 لعزل الحالة (الحاالت) في المنزل ویطلب الحجر الصحي الذاتي من جمیع الموظفین الذین تعرضوا في مكان العمل الخاص بالحالة (الحاالت). 

لتحدید   COVID-19تبار  یجب على خطة صاحب العمل أن تأخذ في االعتبار بروتوكوًال لجمیع الموظفین المعزولین للوصول إلى أو إجراء اخ
راجع إرشادات الصحة   . COVID-19ما إذا كانت ھناك حاالت تعرض إضافیة في مكان العمل، والتي قد تتطلب تدابیر إضافیة لمكافحة  

 . في مكان العمل  COVID-19ستجابة لـ االالعامة حول 
  ) حاالت أو أكثر من  3في حالة علم المالك أو المدیر أو المشغل بوجود ثالث (COVID-19    یوًما،    14داخل مكان العمل في غضون

أو  )،  213(  240- 7821) أو  888(  397-3993یجب على صاحب العمل اإلبالغ عن ھذا التفشي إلى إدارة الصحة العامة على الرقم  
. إذا تم تحدید المجموعة في موقع العمل، فستبدأ إدارة الصحة العامة في استجابة www.redcap.link/covidreportعبر اإلنترنت على  

المجموعة التي تشمل تقدیم إرشادات وتوصیات لمكافحة العدوى، والدعم الفني، وتدابیر المكافحة الخاصة بالموقع. سیتم تعیین مدیراً 

 
  أو BioNTech-Pfizer المثال، سبیل على( جرعتین من سلسلة  في الثانیة الجرعة تلقیھم من أكثر أو) 2( أسبوعین بعد  COVID-19  ضد  بالكامل ملقحین األشخاص یعتبر 2

Moderna( ، أسبوعین أو )المثال،   سبیل على( واحدة  جرعة لقاح على حصولھم بعد أكثر  أو) 2 Johnson and Johnson [J&J]/Janssen .( 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
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://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/covidreport
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 وجیھ استجابة المنشأة. للحاالت من الصحة العامة للتحقیق بشأن الحاالت للمساعدة في ت 

   التي تغطي األنف والفم. للحصول على المزید من    كمامة الوجھ المناسبة   - بدون تكلفة    -یُمنح الموظفون الذین لدیھم اتصال باآلخرین
كمامة   بشأن  أنجلوس  لوس  بمقاطعة  العامة  الصحة  بإدارة  الخاصة  الویب  صفحة  راجع  على    COVID-19المعلومات، 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks  یجب على الموظف ارتداء كمامة الوجھ في جمیع األوقات خالل .
الذین تلقوا تعلیمات من مقدم    یوم العمل عندما یكون على اتصال أو من المحتمل أن یكون على اتصال باآلخرین. یجب على الموظفین 

  رعایتھم الطبیة بعدم ارتداء كمامة للوجھ أن یرتدوا واقي الوجھ مع ثنیھ على الحافة السفلیة، لالمتثال لتوجیھات الوالیة، طالما تسمح 
 . ال یجوز استخدام الكمامات المزودة بصمامات أحادیة االتجاه. یتركب الثني لتحت الذقنحالتھم بذلك. یفضل أن 

   یتم توجیھ الموظفین بشأن االستخدام السلیم لكمامة الوجھ والعنایة بھ، بما في ذلك ارتدائھ على األنف والفم والحاجة إلى غسل كمامات
 الوجھ أو استبدالھا یومیًا.

  الذین لم یتم تلقیحھم بالكامل، یتم توفیر وارتداء واقیات الوجھ من قبل الموظفین اآلخرین اتصال أو من المحتمل أن الذین ھم على  و   ، 
المضیفین والمضیفات والنوادل الذین یتفاعلون مع الزبائن    - على سبیل المثال ال الحصر    - یكونوا على اتصال بالزبائن (وھذا یشمل  

واقي الوجھ باإلضافة إلى الموظفین اآلخرین مثل الحافالت والسعاة، وغیرھم ممن قد یدخلون المنطقة األمامیة من المنزل). یجب ارتداء 
باإلضافة إلى كمامة الوجھ. تحمي كمامات الوجھ اآلخرین من قطرات من یرتدیھا؛ تساعد واقیات الوجھ على حمایة مرتدیھا من قطرات  

امة  تعتبر واقیات الوجھ اختیاریة للموظفین الذین یظھرون دلیالً مقبوالً لصاحب العمل على التلقیح بالكامل؛ ال یزال ارتداء الكم  اآلخرین.
  ارتداء   عدم   واختاروا  COVID-19  ضد   بالكامل   اللقاح  على  دلیًال   أظھروا  والذین   بالكامل   تلقیحھم   تم   الذین   للموظفین   بالنسبة .  أمًرا مطلوبًا

  اللقاح   على  مقبوالً   دلیًال   لھم  الموظفین   ھؤالء  من   كل   أظھرھا  التي  بالوثائق  مكتوب  سجل   إنشاء  العمل   صاحب  على  یجب  الوجھ،   واقي
 . الموضح  اللقاح بالكامل  إثبات من  بنسخة  االحتفاظ إلى العمل  صاحب یحتاج ال. بالكامل واالحتفاظ بھ 

o   یُعتبر األشخاص ُملقحین بالكامل ضدCOVID-19    في أقل من أو یساوي أسبوعین بعد تلقیھم الجرعة الثانیة في سلسلة من
 Johnson and Johnson)، أو بعد أسبوعین من تلقیھم لقاح جرعة واحدة (Modernaأو    Pfizer-BioNTechجرعتین (

[J&J]/Janssen ( 
o   الكامل لـ  المستندات التالیة مقبولة مقبول للموظف إظھارھا لصاحب العمل كدلیل على التلقیحCOVID-19 بطاقة التلقیح (التي :

تتضمن اسم الشخص الذي تم تلقیحھ ونوع اللقاح المقدم وتاریخ آخر جرعة تم إعطاؤھا) أو صورة من بطاقة اللقاح باعتبارھا  
من مقدم مستند منفصل أو صورة لبطاقة اللقاح الخاصة بالحاضر مخزنة على الھاتف أو الجھاز اإللكتروني أو توثیق التلقیح  

 ). COVID-19الرعایة الصحیة (والذي یتضمن اسم الشخص الذي تم تلقیحھ ویؤكد أنھم قد تم تلقیحھم بالكامل ضد 
  .یجب استخدام واقیات وجھ نظیفة ومعقمة وفقًا إلرشادات الشركة الُمصنعة 
   األطعمة أو المشروبات إال أثناء فترات الراحة عندما  لضمان ارتداء كمامات الوجھ بشكل متسق وصحیح، یُمنع الموظفون من تناول

یكونون قادرین على إزالة أقنعتھم بأمان والتباعد الجسدي عن اآلخرین. في جمیع األوقات عند تناول األطعمة أو المشروبات، یجب على  
وبات، یفضل القیام بذلك في الھواء الطلق الموظفین الحفاظ على مسافة ستة أقدام على األقل من اآلخرین. عند تناول األطعمة أو المشر

 وبعیداً عن اآلخرین. 

  .یجب أن یكون عدد الموظفین الذین یخدمون الزبائن الفردیین أو المجموعات محدودًا وفقًا للوائح األجور والساعات 

   لتناول الوجبات و/أو قضاء فترات االستراحة. یتم تقلیل اإلشغال وزیادة المساحة بین الموظفین في أي غرفة أو منطقة یستخدمھا الموظفون
 وقد تم تحقیق ذلك من خالل:

o   نشر حد أقصى لإلشغال یتوافق مع تمكین التباعد لمسافة ال تقل عن ستة أقدام بین األشخاص في الغرف أو المناطق المستخدمة
 لقضاء فترات االستراحة؛ 

o شغال في الغرف أو المناطق المستخدمة لتناول الوجبات واالستراحات؛  یتم تقسیم فترات االستراحة أو أوقات الوجبات لتقلیل اإل
 و

o  وضع الطاوالت على مسافة ثمانیة أقدام على األقل، إزالة المقاعد أو تسجیلھا لتقلیل اإلشغال، ووضع عالمات على األرضیات
ام الحواجز لزیادة منع االنتشار ولكن ال لضمان التباعد، وترتیب المقاعد بطریقة تقلل التالمس وجھاً لوجھ. یتم تشجیع استخد 

 ینبغي اعتباره بدیالً لتقلیل اإلشغال والحفاظ على التباعد الجسدي.
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  یتم توجیھ الموظفین لضمان االلتزام بممارسات نظافة الیدین بما في ذلك تكرار غسل الیدین واستخدام مطھر الیدین واستخدام القفازات
 المناسبة.

 ت لغسل أیدیھم بشكل متكرر. یُسمح للموظفین بالوق 
  یتم تذكیر الموظفین بتغطیة السعال والعطس بمندیل ورقي. یجب رمي المنادیل المستعملة في سلة المھمالت وغسل الیدین على الفور

 ثانیة على األقل.  20بالصابون والماء الدافئ لمدة 
  المحافظة على التباعد الجسدي واستخدام كمامة الوجھ عند التواجد تم تزوید جمیع الموظفین والبائعین وموظفي التوصیل بتعلیمات تتعلق ب

 حول اآلخرین.
  أثناء ساعات  بالتكرار الوارد أدناه، ولكن لیس أقل من مرة یومیًایتم تطھیر غرف االستراحة والحمامات والمناطق المشتركة األخرى

 العمل، وفقًا للجدول التالي:
o  غرف االستراحة          ______________________________________________________________ 
o الحمامات                  ______________________________________________________________ 
o أخرى                  ______________________________________________________________     

 :المواد المطھرة وما یتصل بھا متاحة للموظفین في الموقع (المواقع) التالیة 
___________________________________________________________________________________ 

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

  سخة من ھذا البروتوكول على جمیع الموظفین.تم توزیع ن 
  قم بوصف التدابیر األخرى: –اختیاري 

___________________________________________________________________________________ 
 

 ب. تدابیر لضمان التباعد الجسدي

 المناطق الداخلیة: 
   أیھما أقل. حیثما كان ذلك    -شخص    002من اإلشغال الداخلي أو بحد أقصى    ٪50یقتصر عدد الزبائن في منطقة الجلوس الداخلیة على

 ممكنًا، یتم إعادة تشكیل ساحات االنتظار للحد من نقاط التجمع وضمان الفصل المناسب.
o  یة على: _________________________في منطقة تناول الطعام الداخل الزبائنالحد األقصى لعدد  یقتصر 

 6ستة (على مسافة  متباعدة    الطاوالتالجالسین على طاوالت مختلفة، یجب أن تكون    الزبائنأقدام بین    6ال یقل عن    جسدي  لضمان تباعد ( 
یسمح ھذا أیًضا   .جلوس الزبائنالمجاورة عند الطاولة  ظھر الكرسي عندطاولة واحدة إلى  ظھر الكرسي عندالقیاس من بأقدام على األقل 

ال الجالسین على الطاولة.  الزبائنالكراسي التي یتم دفعھا للخارج وشغلھا من قبل مع مراعاة بین الطاوالت  بوجود مساحة مناسبة للمرور
ال أو  الزجاج  یحل  المطلوب  خرى محل  األحواجز  الشبكي  الطاوالت وبین  التباعد  الجلوس  . راجع قسم "أمثلة علالزبائنبین  ى ترتیبات 

 المعتمدة ضمن اإلشغال المسموح بھ" أدناه.
   یجب أن یكون جمیع األشخاص المجموعةأشخاص في نفس    )6ستة (یجب أال یزید عدد المقاعد الداخلیة على الطاولة في الموقع عن .

، وبالتالي ال یتعین علیھم الجلوس على مسافة ستة أقدام بعیدًا عن بعضھم الوحدة المعیشیةالجالسین على طاولة داخلیة أفرادًا من نفس  
الوحدة نفس    داخلیة یجب أن یكون منالطاولة  الأن كل شخص یشارك  بشفھیًا    المجموعةیجب على المضیف إبالغ    ،البعض. قبل الجلوس

 . المعیشیة
 19  ضد  لتلقیحھم بالكامل  وأظھروا إثباتًا   الحفلة  أعضاء  جمیع  شھد  إذا-COVID3،  لكل   أشخاص)  6(   ستة  حتى  معًا،  فیجوز لھم الجلوس 

 لصاحب المكان   یُظھروا  أن  الكاملتلقیحھم ب  على  شھدوا  الذین  الزبائن  على  یجب.  مختلفة  وحدات معیشیة)  6(  ستة  إلى  یصل  وما  طاولة
 تم   الذي  الشخص  اسم  تتضمن  والتي(  بھم  الخاصة  اللقاح  بطاقة  مثل  الكامل،ب  التلقیح  وإثبات  صورةبطاقة الھویة ب  وھو  المطلوب،  التحقق
  أو   منفصلة  كوثیقة  بھم  الخاصة  اللقاح  لبطاقة   صورة  أو)  جرعة  آخر  إعطاءفیھ    تمالذي    تاریخالو  المقدم  COViD-19  لقاح  ونوع  تلقیحھ

 
  أو BioNTech-Pfizer المثال، سبیل على( جرعتین من سلسلة  في الثانیة الجرعة تلقیھم من أكثر أو) 2( أسبوعین بعد  COVID-19  ضد  بالكامل ملقحین األشخاص یعتبر 3

Moderna( ، أسبوعین أو )المثال،   سبیل على( واحدة  جرعة لقاح على حصولھم بعد أكثر  أو) 2 Johnson and Johnson [J&J]/Janssen .( 
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  الرعایة   مقدم  من  COVID-19  ضد  الكاملالتلقیح ب  توثیق  أو  إلكتروني  جھاز  أو  ھاتف  على  المخزنة  الحاضر  الشخص  لقاح  لبطاقة  صورة
 .معًا یجلسوا أن قبلوذلك  الصحیة،

 
 المناطق الخارجیة: 

   بالقیاس من ) أقدام،  6لمسافة (الطاوالت    تباعد عدد الزبائن في منطقة الجلوس الخارجیة منخفض بما یكفي لضمان التباعد الجسدي. یجب
لمرور بین الطاوالت مع  یسمح ذلك با  .أثناء جلوس الزبائن   المجاورة الطاولة    ظھر الكرسي عند طاولة واحدة إلى    ظھر الكرسي عند 

على الطاولة. ال یحل الزجاج الشبكي أو الحواجز األخرى محل التباعد یتم دفعھا للخارج ویشغلھا الزبائن الجالسین  مراعاة الكراسي التي  
یقتصر   .ناه بین الزبائن. راجع قسم "أمثلة على ترتیبات الجلوس المعتمدة ضمن حد اإلشغال المسموح بھ" أد والمطلوب بین الطاوالت  

الحد األقصى لعدد الزبائن في منطقة الجلوس الخارجیة على: _________، على النحو الذي یحدده إجمالي عدد المقاعد المتاحة بعد أن  
 ) مقاعد على كل طاولة. 6وبحد أقصى ستة (على النحو المبین أعاله تكون الطاوالت متباعدة 

   أفراد في    )8(   ثمانیة یجب أن یتم تحدید عدد األفراد الجالسین على مناطق الطاولة الموجودة في الھواء الطلق في الموقع بحیث ال تتجاوز
نفس المجموعة. ال یجوز أن یكون األشخاص الجالسین على طاولة في الھواء الطلق من أكثر من ثالث وحدات معیشیة مختلفة. قبل 

) یجب على المضیف إبالغ الطرف شفھیًا بأن كل شخص یشارك  2ن یكون جمیع أعضاء المجموعة حاضرین، و) یجب أ1الجلوس،  
 طاولة یجوز أن یكون مما ال یزید عن ثالث وحدات معیشیة. 

 19  ضد  الكامل   بتلقیحھم   الحفلة   أعضاء  جمیع   شھد   إذا-COVID4  8(  ثمانیة   حتى  معًا، یجوز لھم الجلوس  ف   ذلك،   على  دلیالً   وأظھروا  (
 یُظھروا   أن   الكامل تلقیحھم ب   على  شھدوا  الذین   الزبائن   على  یجب .  مختلفة   وحدات معیشیة )  8(  ثمانیة   إلى  یصل   وما  طاولة   لكل   أشخاص

 الشخص  اسم   تتضمن   والتي(  بھم   الخاصة   اللقاح  بطاقة   مثل   ، اللقاح  وإثبات  بطاقة الھویة بصورة   وھو  المطلوب،   التحقق  لصاحب المكان 
 كوثیقة   بھم   الخاصة   اللقاح  لبطاقة   صورة   أو)  الذي تم فیھ إعطاء آخر جرعة   تاریخ الو  المقدم  COVID-19  لقاح  ونوع  تلقیحھ   تم   الذي

  من  COVID-19  ضد   الكامل التلقیح ب   توثیق  أو  إلكتروني  جھاز  أو  ھاتف  على  المخزنة   الحاضر  الشخص  لقاح  لبطاقة   صورة   أو  منفصلة 
 . معًا یجلسوا أن  قبل  وذلك الصحیة،  الرعایة مقدم 

  یجب على المنشآت التي تستخدم أي ھیاكل خارجیة االمتثال لمعاییر الوالیة لإلعداد الخارجي، على النحو المحدد في اإلرشادات اإللزامیة 
. یتم تصنیف الھیاكل الخارجیة التي ال تستوفي معاییر  استخدام الھیاكل المؤقتة لألعمال الخارجیة لوزارة الصحة في كالیفورنیا بشأن  

 . من حد اإلشغال  % 50تقتصر على الوالیة لإلعدادات الخارجیة على أنھا إعدادات داخلیة 
 

 لجمیع المنشآت:متطلبات عامة 

   یجب إخطار نظام حجز المؤسسة لالتصال  مسبق   حجز   أن یكون لدیھم  للخدمات الداخلیة  الذین یصلون إلى الموقع  الزبائنیجب على جمیع .
إما في وقت الحجز أو في الموقع إذا   الخاصة بكل مجموعةحیثما أمكن ذلك. یتم جمع معلومات االتصال    -  مسبقًا لتأكید سعة الجلوس/الخدمة 

 .تطلب األمر ذلككان ذلك ممكنًا في السیاق العادي للعملیات التجاریة للسماح بتتبع جھات االتصال إذا 
o على سطح البارالبار المستخدمة ألغراض إعداد أو تقدیم المشروبات الكحولیة مغلقة أمام خدمة المشروبات  أسطح. 
o الزبائن یجب على جمیع    .طاولة في منطقة مخصصة لتناول الطعامالعام والشراب فقط أثناء جلوسھم على  تناول الط  یجوز للزبائن 

 أثناء التواجد في الموقع إال إذا كانوا یأكلون أو یشربون أثناء الجلوس على طاولة الطعام. كمامةارتداء 
 :المناسبات الخاصة 

o   الحرفي  یجوز التقطیر  أو معامل  البیرة،  أو مصانع  النبیذ،  المثال، حفالت لمصانع  الخاصة (على سبیل  المناسبات  استضافة 
االستقبال أو االجتماعات أو الوالئم) في المناطق الداخلیة أو الخارجیة بالمنشأة، شریطة أن تكون ھذه المناسبات الخاصة متوافقة  

 .بروتوكول الصحة العامة للمقاطعة للمناسبات الخاصة: الملحق ب بتماًما مع 
o   ،ات معامل التقطیر الحرفي مساحة مخصصة منفصلة بمدخل منفصل للمناسب أو  مصانع البیرة،    و أإذا لم یكن لمصانع النبیذ

لمصانع النبیذ، أو مصانع البیرة، أو معامل التقطیر الخاصة، فال یجوز عقد أي مناسبة خاصة إال في األوقات التي یكون فیھا  
العادیة. ومع ذلك، یجوز  الحرفي   التجاریة  للعملیات  الحرفي  مغلقة  التقطیر  البیرة، أو معامل  النبیذ، أو مصانع  التي لمصانع 

 
  أو BioNTech-Pfizer المثال، سبیل على( جرعتین من سلسلة  في الثانیة الجرعة تلقیھم من أكثر أو) 2( أسبوعین بعد  COVID-19  ضد  بالكامل ملقحین األشخاص یعتبر 4

Moderna( ، أسبوعین أو )المثال،   سبیل على( واحدة  جرعة لقاح على حصولھم بعد أكثر  أو) 2 Johnson and Johnson [J&J]/Janssen .( 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
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بمدخل منفصل تماًما للمناسبات الخاصة ومرافق منفصلة مناسبةً خاصةً مع الحفاظ على العملیات تحتوي على مساحة منفصلة  
إذا كانت قادرة على الحفاظ على الفصل الكامل بین المناسبة  لمصانع النبیذ، أو مصانع البیرة، أو معامل التقطیر الحرفي  المنتظمة  

لمصنع النبیذ، أو مصنع البیرة،  حاضرین في المناسبات الخاصة مع رواد  . ال یجوز أن یختلط الالعمل التجاريالخاصة وتشغیل  
 . أو معمل التقطیر الحرفي

o   شخص إذا كان اختبار    400شخص ویمكن زیادتھا إلى    002الحد األقصى الستیعاب أي مناسبة خاصة یقام في الھواء الطلق ھو
بالكامل ضد   تلقیحھم  تم  أو  سلبیًا  الضیوف  العامة    COVID-19جمیع  الصحة  بروتوكول  في  علیھ  المنصوص  النحو  على 

مصانع النبیذ، أو مصانع البیرة، أو معامل التقطیر  للمقاطعة للمناسبات الخاصة. ال یجوز عقد المناسبات الخاصة في الداخل في  
على النحو المنصوص    COVID-19أو تم تلقیحھم بالكامل لـ    COVID-19اختبار جمیع الضیوف سلبیًا لـ    إال إذا كان   الحرفي

الخاصة  للمناسبات  للمقاطعة  العامة  الصحة  الملحق ب بعلیھ في بروتوكول  تقام في :  القصوى ألي مناسبة خاصة  السعة   .
 شخًصا. 150الداخل ھي 

o  البیرة،  إذا كان النبیذ، أو مصنع  الحرفي ی ت مصنع  التقطیر  الخاصة في أو معمل  المناسبة  الذي تقام فیھ  الوقت  عمل في نفس 
 وسعة المناسبة الخاصة بشكل منفصل.مصنع النبیذ، أو مصنع البیرة، أو معمل التقطیر الحرفي المنشأة، یتم حساب سعة 

 الطلق. یجب أن یكون ھناك مخطط واضح إلنشاء مساف الھواء  الزبائن   12ة  یُسمح بالترفیھ الحي في  قدًما على األقل بین مجموعات 
الجالسین والمسرح أو المؤدي. یجب على فناني األداء استخدام المیكروفونات في األداء إلى أقصى حد ممكن بحیث یمكن لفناني األداء 

والقطیرات واال الجوي  والھباء  الجسیمات  المزید من  إطالق  في  تتسبب  والتي  الصوتیة،  اإلسقاطات  أبعد.الحد من  لمسافة  غیر    نتقال 
 مسموح بالترفیھ الحي في األماكن الداخلیة.

 :بالنسبة للعازفین 
o   یجب على فناني األداء إفراغ مفاتیح المیاه على مناشف ورقیة أو مناشف ذات االستعمال لمرة واحدة كلما أمكن ذلك واالبتعاد

الموسیقیین التخلص من المناشف المستخدمة وغسل أیدیھم و/أو  عن اآلخرین عند تفریغھا لتجنب تلوث السوائل. یجب على 
استخدام معقم الیدین بعد التخلص منھا. إذا قام الموسیقیون بإفراغ مفاتیح المیاه على مناشف ال تُستعمل لمرة واحدة، فیجب أن  

وضعھا في حاویة مغلقة بعیدًا عن  تكون المناشف نظیفة عند إحضارھا إلى األداء أو التدریب، وأن یقوم الموسیقي بإزالتھا و
 اآلخرین لغسلھا، ویجب على العازفین غسل أیدیھم و/أو استخدامھا معقم الیدین. 

o  في المنزل وبعیدًا عن اآلخرین قبل وبعد التدریب.  -بما في ذلك المسح والنفخ  -قم بتنظیف اآلالت الموسیقیة 
o  في اعتبارك التوقف عن طلب المساعدة من مساعدي الموسیقیین، مثل   إذا كان ذلك ممكنًا. ضع -ال تشارك اآلالت الموسیقیة

 تقلیب الصفحات، أو غیرھم ممن ال یستطیعون الحفاظ على التباعد لمسافة ستة أقدام على األقل.
o أكثر  زیادة المسافة بین األشخاص الذین یغنون أو یھتفون وغیرھم، أو بین عازفي آالت النفخ النحاسیة/الھوائیة وغیرھم إلى

أقدام، عند التواجد في الھواء الطلق وال یتم ارتداء كمامات الوجھ. ضع في اعتبارك استخدام الحواجز إلضافة مزید من  6من 
 الفصل في ھذه الحاالت.

o  یجب على القائمین على أداء آالت النفخ استخدام تعدیالت إضافیة حسب االقتضاء، مثل أجھزة التقاط الھباء الجوي أو إلعادة
 توجیھ الھواء المنبعث من اآللة الموسیقیة. 

  ال یزال رقص الزبائن محظوًرا. یُسمح بالموسیقى المسجلة، ولكن یجب أن یكون مستوى الصوت منخفًضا بدرجة كافیة حتى یتمكن
 العاملین من سماع الزبائن مع الحفاظ على التباعد بینھم.

  الخارجیة األماكن الداخلیة وفي یمكن استخدام أجھزة التلفزیون أو الشاشات األخرى لمشاھدة الزبائن. 

 .حیثما أمكن، قم بتوفیر مدخل ومخرج واحد محدد بوضوح منفصل للمساعدة في الحفاظ على التباعد الجسدي 
 موظفین في الصف. وھذا یشمل نقاط االنتظار والمحطات الطرفیة، یتم التقید بالتدابیر لضمان التباعد الجسدي عن مكان وجود الزبائن أو ال

وصفوف المناضد، واالستراحات، وردھات المصاعد، وحامل المضیف وأماكن االنتظار، وخدمة التسلیم والتوصیل، وأي مناطق أخرى 
 یتجمع فیھا الزبائن.

o  فراد الجمھور تشكیل صف أو حامل.أقدام في أي منطقة حیث یمكن أل 6وضع شریط أو عالمات أخرى على مسافات 
o  من المرور بعضھم البعض. والزبائن إنشاء ممرات اتجاھیة وممرات مرور لحركة السیر، إن أمكن، لمنع الموظفین 
o  إذا كان ذلك ممكنًا، یتم تعیین موظف یرتدي كالً من واقي الوجھ وكمامة الوجھ بالقرب من المناطق المذكورة أعاله، ولكن على بعد
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 أقدام على األقل من أقرب الزبائن، لمراقبة االلتزام بإجراءات التباعد الجسدي.  6
 األطعمة   تم تنفیذ الحلول التكنولوجیة حیثما أمكن لتقلیل التفاعل بین األشخاص؛ الطلب عبر الھاتف المحمول واألجھزة اللوحیة التي علیھا قائمة

 یارات الدفع بدون تالمس. والمشروبات، الرسائل النصیة عند الوصول للجلوس، خ
 .قم بتصمیم تفاعالً بین الزبائن وسائقي التوصیل والموظفین للسماح بالتباعد الجسدي 

o   أو البائعون، أو موظفو خدمة التوصیل الزبائن  یتم وضع عالمة على األرضیات داخل وخارج المؤسسة في المناطق التي قد ینتظر فیھا
 فاذه. أو غیرھم لتمكین التباعد الجسدي وإن

o  .تم استخدام عملیات بدون تالمس لالستالم والتوصیل وغیرھا من األنظمة اإللكترونیة األخرى لتفاعالت الضیف، حیثما أمكن 
o على خمس دقائق كحد أقصى لكل مرة، حیثما أمكن. الزبائن تقتصر التفاعالت بین الموظفین اآلخرین و 

 .الحد من االتصال بین الموظفین والزبائن 
o   بتركیب حواجز مادیة مثل الفواصل أو حاجز زجاجي في مكان التسجیل وحوامل المضیف وترتیب األسطح وما إلى ذلك، في قم

 األماكن التي یصعب الحفاظ فیھا على التباعد الجسدي مسافة ستة أقدام. 

o تقیید عدد الموظفین الذین یقدمون الخدمة للمجموعات الفردیة 
   والزبائن  عدم الموظفین  والحجز  تشجیع  البار  ومساحات  والممرات  الحمامات  مثل  عالیة  مروریة  ذات حركة  مناطق  في  التجمع  عن 

 ومحطات بطاقات االئتمان وما إلى ذلك.
 أو غیرھا من مناطق الموظفین كبیرة یجب استخدام بروتوكوالت التباعد الجسدي في أي منطقة مكتبیة، أو مطابخ، أو خزائن، أو مجِمدات ،

 . عالیة الكثافة 
o   وارتداء   -دقائق    10ویفضل    -دقیقة    15من المتوقع أن یكون االتصال العرضي متوقعًا، ولكن الھدف ھو قصر ھذا على أقل من

 الموظفین دائًما كمامات الوجھ.
 

 اعتبارات إضافیة للتذوق 

  إن أمكن.  –تذوق منھ، وما إلى ذلك) بالفعل قم بتوفیر كأًسا نظیفًا لكل عملیة تذوق وال تصب المشروبات في كوب استخدمھ الزبون (شمھ، أو 

  .یجب التوقف عن استخدام دالء التفریغ المشتركة، دالء البصاق، أو وسائل البصاق األخرى، وما إلى ذلك 
o  .قم بتوفیر أكواب فردیة یمكن التخلص منھا لكل ضیف بدالً من ذلك لتجنب التلوث الناتج عن تناثر السوائل بین الضیوف 

 ناق حاویات المشروبات مع األكواب أو الكؤوس أو غیرھا عند صب النبیذ أو البیرة أو المشروبات الروحیة. ال تالمس أع 

  .اتخذ تدابیر لضمان عدم تداخل أوقات تذوق المجموعة لتقلیل تفاعل األشخاص من المجموعات واألماكن المختلفة 

 ي نفس المجموعة السیاحیة. یجب أن یحافظ المرشدون السیاحیون على مسافة ال تقل عن  توقف عن الجوالت التي تجمع أفرادًا من وحدات معیشیة مختلفة ف
ار.   ستة أقدام من الزبائن/ الزوَّ

 

 ج. تدابیر مكافحة العدوى 

 

 قبل الفتح 

 ) نظام التدفئة والتھویة وتكییف الھواءHVAC یوًما من   30) تم فحصھ من قبل متخصص في التدفئة والتھویة وتكییف الھواء في غضون
لھباء إعادة الفتح وھو في حالة عمل جیدة؛ إلى أقصى حد ممكن، تم زیادة التھویة. تعتبر التھویة الفعالة إحدى أھم الطرق للتحكم في انتقال ا

 الجوي الصغیر.
o أعلى كفاءة ممك إلى  المبنى  في  الھواء  وترقیة مرشحات  الكفاءة  اعتبارك تركیب منظفات ھواء محمولة عالیة  في  نة وإجراء ضع 

 تعدیالت أخرى لزیادة كمیة الھواء الخارجي والتھویة في جمیع مناطق العمل.
o   الصادرة عن إدارة الصحة العامة بكالیفورنیا للحصول   المؤقتة للتھویة والترشیح وجودة الھواء في البیئات الداخلیةاإلرشادات  راجع
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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
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 على معلومات مفصلة.
o   للحمایة اإللزامیة بما في ذلك ارتداء   -ولیست بدیالً    -یرجى مالحظة: التھویة وتحسینات جودة الھواء الداخلي األخرى ھي إضافة

ھ (باستثناء بعض البیئات عالیة الخطورة التي تتطلب استخدام حمایة الجھاز التنفسي المناسبة)، والحفاظ على التباعد  كمامات الوج
لمسافة ستة أقدام على األقل بین األشخاص، وغسل الیدین بشكل متكرر، والحد من األنشطة التي تجمع بین أفراد من وحدات معیشیة 

 مختلفة.
 م یتم تشغیلھا، اغسل كل من صنابیر الماء الساخن والبارد لمدة خمس دقائق قبل إعادة الفتح الستبدال المیاه القدیمة في  بالنسبة للمنشآت التي ل

 السباكة بالمنشأة بإمدادات میاه عذبة وآمنة.
  تعقیمھا بالكامل (باستخدام المنتجات المعتمدة لالستخدام ضد /وتطھیرھاتم تنظیف المنشأةCOVID-19ا تم إغالقھا.)، خاصة إذ 

o .شراء خیارات لشركة تنظیف تابعة لجھة خارجیة للمساعدة في زیادة طلب التنظیف، حسب الحاجة 
 وحامل الضیافة، ومناطق تحضیر المشروبات بمنتجات التعقیم المناسبة، بما في والداخلیة  تم تجھیز المساحات مثل مناطق الجلوس الخارجیة ،

 بشكل مباشر. الزبائن ذلك معقم الیدین ومنادیل التعقیم لجمیع الموظفین الذین یساعدون 
o  عند الحاجة. تأكد من بقاء تشغیل وتجھیز المرافق الصحیة في جمیع األوقات وتوفیر صابون إضافي ومناشف ورقیة ومعقم للیدین 
o .نوصي بتركیب موزعات ال تعمل باللمس لمعقم الیدین وموزعات الصابون والمناشف الورقیة وسالل القمامة 

 لبضائع تم تحدید مواقع التسلیم الستقبال عملیات التسلیم بعیدًا عن مناطق حركة المرور العالیة. تم إزالة سبل االتصال من شخص آلخر لتسلیم ا
 ذلك.كلما أمكن 

 
 اعتبارات للمنشأة 

  .یجب أن تظل الحمامات التي كانت مفتوحة من قبل أمام الجمھور مفتوحة 
 حسب الحاجة. وتنفیذھا تم تعیین موظف لكل مناوبة لإلشراف على إجراءات التعقیم والتطھیر اإلضافیة ، 
 ما كان ذلك ضروریًا باستخدام المطھرات المعتمدة من وكالة یتم فحص الحمامات بانتظام وتنظیفھا وتطھیرھا مرة واحدة على األقل یومیًا أو كل

 ). EPAحمایة البیئة (
 .تم وضع واتباع خطة تنظیف وتطھیر لألسطح التي یتم لمسھا بشكل متكرر ومناطق الوصول 

o  ،یتم تطھیر المناطق المشتركة واألشیاء التي یتم لمسھا بشكل متكرر فیما یتعلق باستالم الزبون والدفع (على سبیل المثال، الطاوالت
خالل ساعات العمل باستخدام المطھرات المعتمدة من    مرة یومیًا على األقلمقابض األبواب أو األزرار، قارئات بطاقات االئتمان)  

 ). EPAیئة (وكالة حمایة الب
o   قم بزیادة التنظیف والتطھیر لألسطح الموجودة في المناطق ذات االزدحام الشدید أو األسطح المعرضة لألشخاص الذین ال یرتدون

 كمامات. 
  باستخدام المنتجات المعتمدة لالستخدام ضد  بشكل صحیحوتعقیمھا/وتطھیرھا  یتم تنظیف المنشأة)COVID-19جل ) كل لیلة. یتم االحتفاظ بس

 لمراقبة اإلكمال حیثما أمكن ذلك.
  ال یتم مشاركة سماعات الرأس والمعدات األخرى بین الموظفین ما لم یتم تطھیر الجھاز بشكل صحیح بعد كل استخدام. استشر مصنعي المعدات

 لتحدید خطوات التطھیر المناسبة.
   عیونھم وأنوفھم وأفواھھم من التلوث بسبب الرذاذ باستخدام مجموعة من كمامات  یتم تزوید األفراد القائمین على غسل الصحون بمعدات لحمایة

.  الوجھ والنظارات الواقیة و/أو واقیات الوجھ. یتم تزوید األفراد القائمین على غسل الصحون مآزر محكمة ویطلب منھم تغییرھا بشكل متكرر
 ات الوجھ والنظارات بشكل صحیح بین االستخدامات.یجب تطھیر معدات الحمایة القابلة إلعادة االستخدام مثل واقی

 .یتوفر معقم الیدین وسالل القمامة للجمھور عند أو بالقرب من مدخل منطقة تقدیم المشروبات في الھواء الطلق 
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 مناطق الزبائن/مناطق الخدمة
   منطقة الجلوس في الھواء الطلق، وعند المشي في أي یُطلب من الزبائن ارتداء كمامات الوجھ عندما ال یشربون؛ یشمل ذلك عند الدخول إلى

. یجب  من سن عامین أو أكبر  مكان في منطقة الجلوس الخارجیة، وعند استخدام الحمامات الخارجیة. ینطبق ھذا على جمیع البالغین واألطفال
یرتدوا واقیًا للوجھ مع ستار على الحافة السفلیة    على األشخاص الذین تم توجیھھم من قبل طبیبھم الخاص بھم بعدم ارتداء كمامة تغطي الوجھ أن

طالما تسمح حالتھم بذلك. یُفضل استخدام الستار الذي یتركب لتحت الذقن. یجب عدم استخدام الكمامات ذات   -وذلك امتثاالً لتوجیھات الوالیة  -
ار اآلخرین، یجب توفیر كمام ار الذین یصلون بدونھا.الصمامات أحادیة االتجاه. لدعم سالمة موظفیك والزوَّ  ة للوجھ للزوَّ

o یسمح للزبائن بإزالة كمامات الوجھ أثناء جلوسھم على الطاولة وتناول المشروب . 
o  .یجب أن یجلس الزبائن عند استھالكھم أي مشروبات. غیر مسموح للزبائن بالسیر في المحیط أو الوقوف أثناء الشرب 
o  یرفضون ارتداء كمامة الوجھ ویطلب منھم المغادرة.یجوز رفض تقدیم الخدمة للزبائن الذین 

   بوصات) على الطاولة مع اإلرشادات التالیة على األقل أو    5×    3تعلیمات الزبون. یجب على المؤسسات وضع عالمة أو بطاقة (ال تقل عن
 التعلیمات المماثلة إلى حد كبیر بعد تعقیم كل طاولة بین مجموعات الزبائن: 

 إلبقاء منشأتنا مفتوحة، حافظ على موظفینا وحافظ على رفقاء المكان عبر اتباع توجیھاتنا البسیطة""ساعدنا 

o  .الحفاظ على ارتداء كمامتك حتى تقدیم المشروبات وحتي بعد االنتھاء منھا 

o  .قم بارتداء كمامتك في كل مرة یقترب أحد النوادل من طاولتك 

o  فیھا طاولتك. قم بارتداء كمامتك في كل مرة تغادر 

o  .اغسل أو عقم یدیك 

 "شكًرا لك على مساعدتنا في الحفاظ على صحة موظفینا وزمالئك من الزبائن!"

على سطح الطاولة للتنزیل على:  COVID-19یتوفر مثال على مخطط السالمة من 
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/TableTop.pdf 

التعلیمات    -مثل الالفتات واللوحات الرقمیة وغیرھا    -یمكن استخدام خیارات أخرى   في منطقة خدمة تقدیم المشروبات إلعالم الزبائن بھذه 
 وتذكیرھم أثناء جلوسھم وطوال فترة إقامتھم في المؤسسة.

 .یتم ضبط مستوى صوت الموسیقى أو التلفزیون لضمان قدرة النوادل على سماع طلبات الزبائن دون الحاجة إلى االنحناء ناحیة الزبون 
   ار إلى المنشأة. یجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال أو ضیق في یتم إجراء فحص األعراض قبل دخول الزوَّ

ى أو القشعریرة، وما إذا كان الشخص حالیًا قید أوامر العزل أو الحجر الصحي. یمكن إجراء ھذه  التنفس أو صعوبة في التنفس أ  و الحمَّ
المنشورة عند مدخل المنشأة    الالفتاتالفحوصات شخصیًا أو من خالل طرق بدیلة مثل أنظمة تسجیل الوصول عبر اإلنترنت أو من خالل  

ار الذین یعانون من ھذه األعراض إلى المبنى.   والتي تنص على منع الزوَّ
o  الفحص السلبي (غیر مصاب). إذا لم یعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم یكن لدیھ اتصال بحالة معروف إصابتھا بـ

COVID-19  فیمكن السماح لھ بالدخول في ذلك الیوم. أیام 10في آخر ، 

o :(مصاب) الفحص اإلیجابي 

  إذا كان الشخص قد اتصل بحالة معروف إصابتھا بـCOVID-19   أو یخضع حالیًا ألوامر الحجر  أیام  10في آخر
الصحي، فال یجوز لھ الدخول ویجب عودتھ إلى المنزل فوًرا للحجر الصحي. قم بتزویدھم بتعلیمات الحجر الصحي 

 . ph.lacounty.gov/covidquarantineالموجودة في 

   إذا أظھر الشخص أیًا من األعراض المذكورة أعاله أو یخضع حالیًا ألوامر العزل، فال یجوز لھ الدخول ویجب
إرسالھ إلى المنزل فوًرا للعزل المنزلي. قم بتزویدھم بتعلیمات العزل الموجودة في  

ph.lacounty.gov/covidisolation. 

   النُدل والسعاة والموظفین اآلخرین الذین ینقلون األشیاء التي یستخدمھا الزبائن (األكواب المتسخة واألطباق والمحارم، إلخ)    یقوم یجب أن
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 . بعد إتمام المھمة  أیدیھم ل بغسأو الذین یتعاملون مع أكیاس القمامة 
   القوائم یتم تنظیف أو  الثابتة  القائمة  النظر في بدائل مثل لوحات  الزبائن. یجب  القابلة إلعادة االستخدام بین استخدامات  القوائم  وتعقیم 

 اإللكترونیة أو القوائم القابلة للتنزیل على األجھزة المحمولة. 
   والطاوالت، واألشیاء األخرى من نوع االستخدام   مقاعد الخاصة بالزبائن بعد كل استخدام. یجب أن تكون المقاعد الیتم تنظیف وتطھیر

لمرة واحدة أو أن یتم تنظیفھا/تعقیمھا بین الزبائن. كل طاولة تحتوي إما على قماش علوي یتم تبدیلھ بین الضیوف أو سطح جامد غیر  
 ُمنفذ یتم تعقیمھ بین الضیوف.

 لطلب.یتم تعبئة أوعیة االستالم بواسطة الزبائن وتكون متاحة فقط عند ا 
   االئتمان/الخصم بطاقات  تمریر  الزبائن من  تمكین  یتم  الطعام،  لمنشأة  بالنسبة  ذلك معقوالً  كان  إذا  النقدیة.  غیر  المعامالت  یتم تشجیع 

 الخاصة بھم، ویتم تطھیر أجھزة قراءة البطاقات بالكامل بین استخدام كل ضیف.
 الزبا المستخدمة على طاوالت  المتسخة  البیاضات  إزالة  الموظفین یجب  استخدام كل. یجب على  المائدة والمنادیل بعد  ئن مثل مفارش 

 ارتداء القفازات عند التعامل مع البیاضات المتسخة.
  قم بوصف التدابیر األخرى (على سبیل المثال، توفیر ساعات عمل لكبار السن فقط، وتحفیز المبیعات خارج أوقات الذروة): –اختیاري 

_________________________________________________________________________________ 
 

 د. تدابیر التواصل مع الجمھور 

  یتم نشر نسخة من ھذا البروتوكول أو شھادة االمتثال للسالمة منCOVID-19   المطبوعة الخاصة بالمنشأة في مقاطعة لوس
-COVIDأنجلوس في جمیع المداخل العامة للمنشأة. لمزید من المعلومات أو إلكمال برنامج االعتماد الذاتي لالمتثال للسالمة من 

. یجب على المنشآت االحتفاظ بنسخة من  health.lacounty.gov/eh/covid19cert.htmhttp://public، تفضلوا بزیارة 19
 البروتوكوالت في الموقع بالمنشأة للمراجعة، عند الطلب.

 مطعمتم وضع الفتات تذّكر الزبائن بالحفاظ على التباعد الجسدي لمسافة تبلغ ستة أقدام، وغسل الیدین أو استخدام المطھر عند الدخول إلى ال ،
صفحة الویب الصادرة عن إدارة الصحة العامة  راجع    .COVID-19والبقاء في المنزل إذا كانوا مرضى أو یعانون من أعراض تتوافق مع  

 للحصول على موارد إضافیة وأمثلة على الالفتات التي یمكن أن تستخدمھا الشركات.  COVID-19بالمقاطعة الخاصة بإرشادات 
  ،المنشأة ذلك) معلومات واضحة حول ساعات عمل  إلى  االجتماعي، وما  التواصل  الویب، وسائل  للمؤسسة (موقع  اإللكترونیة  المنافذ  توفر 

والسیاسات   الوجھ،  لكمامات  المطلوب  والقضایا  واالستخدام  التوصیل  و/أو  االستالم  و/أو  المسبق  والدفع  والحجز،  المسبق،  بالطلب  المتعلقة 
 األخرى ذات الصلة. 

 
 ھـ. التدابیر التي تضمن الوصول العادل للخدمات الحیویة 

 .تم تحدید أولویة الخدمات الحیویة للزبائن/العمالء 
  عبر اإلنترنت. تم نقل المعامالت أو الخدمات التي یمكن تقدیمھا عن بعد 
  التنقل و/أو المعرضین لمخاطر عالیة عند یتم وضع تدابیر لضمان الوصول إلى السلع والخدمات للزبائن الذین لدیھم قیود على 

 تواجدھم في األماكن العامة.
 

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

 یمكنك االتصال بالشخص التالي ألیة أسئلة أو تعلیقات حول ھذا البروتوكول: 

  اسم جھة اتصال العمل التجاري: 

  رقم الھاتف: 

  تاریخ آخر مراجعة: 
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 مخططات الجلوس 
استخدام الحواجز لتقلیل المسافة بین الطاوالت لزیادة سعة المقاعد.  ) الستخدامھا كأمثلة للجلوس في الداخل والخارج. ال یجوز 6تھدف ھذه المخططات الستة (

 أقدام بین الزبائن من وحدات معیشیة مختلفة.  6أقدام من الحافة إلى الحافة التباعد الجسدي لمسافة ال تقل عن  8سیضمن فصل الطاوالت بمقدار 

  

 

 

  
 

 2الشكل 

 3الشكل 
 4الشكل 

 6الشكل 
 5الشكل 

 أقدام 6

 أقدام 6

 أقدام 6

 

 أقدام 6

 

 أقدام 6

 

 أقدام 6

 

 أقدام 6

 + أقدام6

 جنب لىا إجنبً 
 الكراسي  بین أقدام 6

 الكرسي  حافة إلى  الكرسي حافةمن 

 عمودي   جلوس
 الزبون  لمقعد  المجاورة الطاولة مقاعد بین أقدام 6

 الكرسي  حافة إلى  الكرسي حافةمن 

 جنبًا إلى جنب
 متداخلة  مقاعد ظھر لل الظھر الكراسي ظھور أماكن  بین أقدام 6

 نقطة  أقرب في الكراسي بین أقدام 6
 الجدول  أشكال من شكل أي  على ینطبق

 حواجز   بدون ، الجماعي طراز  على طاولة
 آخر  طرف من فرد ألقرب أقدام 6

 الكرسي  حافة إلى  حافة الكرسي من
 

 األكشاك 
  الثابتة األكشاك  وضع یمكن

  ال بفاصل للسماح مكانھا في
 الزبائن  بین أقدام 6 عن یقل

 1الشكل 

6 
دام
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	بروتوكول مصانع البيرة، مصانع النبيذ ومعامل التقطير الحرفية: الملحق ذ
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	21/5/5: يمكن زيادة الإشغال الداخلي إلى 50٪ كحد أقصى أو 200 شخص - أيهما أقل. في الداخل، يمكن للزبائن مما يصل إلى ست (6) وحدات معيشية أن يجلسوا معًا في مجموعات من ستة أشخاص إذا تم تلقيحهم جميعًا بالكامل. في الهواء الطلق، يمكن للزبائن مما يصل إلى ثماني (8) وحدات معيشية أن يجلسوا معًا في مجموعات من ثمانية أشخاص إذا تم تلقيحهم بالكامل. يجوز تشغيل أجهزة التلفزيون في مناطق تناول الطعام الداخلية والخارجية. 
	انخفضت معدلات حالات الإصابة بـ COVID-19، والاستشفاء، والوفيات نوعًا ما وتبدو مستقرة، ولكن COVID-19 لايزال يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمعات ويتطلب من جميع الأشخاص والشركات اتخاذ الاحتياطات وتعديل العمليات والأنشطة لتقليل مخاطر الانتشار.
	انخفضت معدلات حالات الإصابة بـ COVID-19، والاستشفاء، والوفيات نوعًا ما وتبدو مستقرة، ولكن COVID-19 لايزال يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمعات ويتطلب من جميع الأشخاص والشركات اتخاذ الاحتياطات وتعديل العمليات والأنشطة لتقليل مخاطر الانتشار.
	نظرًا لدخول مقاطعة لوس أنجلوس "المستوى الأصفر" لمخطط الولاية لإطار عمل اقتصادي أكثر أمانًا، فقد تم تطوير هذا البروتوكول لرفع بعض القيود الخاصة بالنشاط المحلي. يجب على الشركات المضي قدمًا بحذر والالتزام بالمتطلبات الواردة في هذا البروتوكول لتقليل الانت...
	هذا البروتوكول ومتطلباته الواردة أدناه خاصة بإعادة فتح مصانع النبيذ، مصانع البيرة والتقطير برخصة الكحول التابعة للولاية رقم 1 ورقم 2 ورقم 4 ورقم 23 ورقم 74، والتي لا تمتلك تصريحًا للصحة العامة للمطاعم، ومكان عدم توفر خدمة الوجبات في الموقع (وجبة حسنة ...
	(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 المنشآت التي تشملها هذه الإرشادات تنفيذ جميع التدابير المعمول بها المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضيح سبب عدم تطبيق أي تدبير لم يتم تطبيقه على الأعمال.
	يجب على جميع المنشآت التي تشملها هذه الإرشادات تنفيذ جميع التدابير المعمول بها المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضيح سبب عدم تطبيق أي تدبير لم يتم تطبيقه على الأعمال.
	يجب على جميع المنشآت التي تشملها هذه الإرشادات تنفيذ جميع التدابير المعمول بها المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضيح سبب عدم تطبيق أي تدبير لم يتم تطبيقه على الأعمال.
	 تم توجيه كل من يمكنه القيام بواجبات عمله من المنزل للقيام بذلك.
	 يتم تكليف الموظفين الضعفاء (أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والحوامل، والذين يعانون من حالات صحية مزمنة) بعمل يمكن القيام به من المنزل كلما أمكن ذلك. وينبغي مناقشة أية مخاوف مع مقدم الرعاية الصحية أو خدمات الصحة المهنية لاتخاذ القرارات المناسب...
	 تم إخبار جميع الموظفين بعدم القدوم إلى العمل إذا كانوا مرضى، أو إذا كانوا مطالبين بالحجر الصحي بعد التعرض، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19.
	 تم إخبار جميع الموظفين بعدم القدوم إلى العمل إذا كانوا مرضى، أو إذا كانوا مطالبين بالحجر الصحي بعد التعرض، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19.
	 تم إخبار جميع الموظفين بعدم القدوم إلى العمل إذا كانوا مرضى، أو إذا كانوا مطالبين بالحجر الصحي بعد التعرض، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19.
	 يتم إجراء فحص الدخول قبل دخول الموظفين، والبائعين، وموظفي خدمة التوصيل إلى ساحة العمل وفقًا لإرشادات الفحص عند الدخول لـ LACDPH. يجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال وضيق في التنفس وصعوبة في التنفس والحمَّى أو القشعريرة وما إذا كان الفرد حال...
	o الفحص السلبي (غير مصاب). إذا لم يعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم يكن لديه اتصال بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام، فيمكن السماح له بالدخول في ذلك اليوم.
	o الفحص الإيجابي (مصاب):
	 إذا لم يتم تلقيح الشخص بالكامل1F  ضد COVID-19 وكان على اتصال بحالة COVID-19 المعروفة في آخر 10 أيام أو يخضع حاليًا لأوامر الحجر الصحي، فلا يجوز له الدخول أو العمل في هذا المجال ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للحجر الصحي المنزلي. قم بتزويدهم بتعليمات ا...
	 إذا كان الشخص يظهر أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه أو يخضع حاليًا لأوامر العزل، فلا يجوز له الدخول أو العمل في هذا المجال ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للعزل المنزلي. قم بتزويدهم بتعليمات العزل الموجودة في ph.lacounty.gov/covidisolation.
	 يتم تزويد العمال بمعلومات حول استحقاقات الإجازة برعاية صاحب العمل أو برعاية الحكومة التي قد يحق للموظف الحصول عليها مما يجعل من السهل مالياً البقاء في المنزل. انظر معلومات إضافية عن  البرامج الحكومية التي تدعم الإجازات المرضية وتعويضات العمال عن COV...
	 عند إبلاغك أن اختبار واحد أو أكثر من الموظفين إيجابي، أو لديه أعراض تتوافق مع (حالة) COVID-19، فإن صاحب العمل لديه خطة أو لعزل الحالة (الحالات) في المنزل ويطلب الحجر الصحي الذاتي من جميع الموظفين الذين تعرضوا في مكان العمل الخاص بالحالة (الحالات). ي...
	 في حالة علم المالك أو المدير أو المشغل بوجود ثلاث (3) حالات أو أكثر من COVID-19 داخل مكان العمل في غضون 14 يومًا، يجب على صاحب العمل الإبلاغ عن هذا التفشي إلى إدارة الصحة العامة على الرقم 3993-397 (888) أو 7821-240 (213)، أو عبر الإنترنت على www.red...
	 يُمنح الموظفون الذين لديهم اتصال بالآخرين - بدون تكلفة - كمامة الوجه المناسبة التي تغطي الأنف والفم. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع صفحة الويب الخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس بشأن كمامة COVID-19 على http://publichealth.lacounty.g...
	 يتم توجيه الموظفين بشأن الاستخدام السليم لكمامة الوجه والعناية به، بما في ذلك ارتدائه على الأنف والفم والحاجة إلى غسل كمامات الوجه أو استبدالها يوميًا.
	 يتم توفير وارتداء واقيات الوجه من قبل الموظفين الآخرين، الذين لم يتم تلقيحهم بالكامل، والذين هم على اتصال أو من المحتمل أن يكونوا على اتصال بالزبائن (وهذا يشمل - على سبيل المثال لا الحصر - المضيفين والمضيفات والنوادل الذين يتفاعلون مع الزبائن بالإضا...
	o يُعتبر الأشخاص مُلقحين بالكامل ضد COVID-19 في أقل من أو يساوي أسبوعين بعد تلقيهم الجرعة الثانية في سلسلة من جرعتين (Pfizer-BioNTech أو Moderna)، أو بعد أسبوعين من تلقيهم لقاح جرعة واحدة (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen)
	o المستندات التالية مقبولة مقبول للموظف إظهارها لصاحب العمل كدليل على التلقيح الكامل لـ COVID-19: بطاقة التلقيح (التي تتضمن اسم الشخص الذي تم تلقيحه ونوع اللقاح المقدم وتاريخ آخر جرعة تم إعطاؤها) أو صورة من بطاقة اللقاح باعتبارها مستند منفصل أو صورة ل...
	 يجب استخدام واقيات وجه نظيفة ومعقمة وفقًا لإرشادات الشركة المُصنعة.
	 لضمان ارتداء كمامات الوجه بشكل متسق وصحيح، يُمنع الموظفون من تناول الأطعمة أو المشروبات إلا أثناء فترات الراحة عندما يكونون قادرين على إزالة أقنعتهم بأمان والتباعد الجسدي عن الآخرين. في جميع الأوقات عند تناول الأطعمة أو المشروبات، يجب على الموظفين ا...
	 لضمان ارتداء كمامات الوجه بشكل متسق وصحيح، يُمنع الموظفون من تناول الأطعمة أو المشروبات إلا أثناء فترات الراحة عندما يكونون قادرين على إزالة أقنعتهم بأمان والتباعد الجسدي عن الآخرين. في جميع الأوقات عند تناول الأطعمة أو المشروبات، يجب على الموظفين ا...
	 لضمان ارتداء كمامات الوجه بشكل متسق وصحيح، يُمنع الموظفون من تناول الأطعمة أو المشروبات إلا أثناء فترات الراحة عندما يكونون قادرين على إزالة أقنعتهم بأمان والتباعد الجسدي عن الآخرين. في جميع الأوقات عند تناول الأطعمة أو المشروبات، يجب على الموظفين ا...
	 يجب أن يكون عدد الموظفين الذين يخدمون الزبائن الفرديين أو المجموعات محدودًا وفقًا للوائح الأجور والساعات.
	 يتم تقليل الإشغال وزيادة المساحة بين الموظفين في أي غرفة أو منطقة يستخدمها الموظفون لتناول الوجبات و/أو قضاء فترات الاستراحة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال:
	 يتم تقليل الإشغال وزيادة المساحة بين الموظفين في أي غرفة أو منطقة يستخدمها الموظفون لتناول الوجبات و/أو قضاء فترات الاستراحة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال:
	 يتم تقليل الإشغال وزيادة المساحة بين الموظفين في أي غرفة أو منطقة يستخدمها الموظفون لتناول الوجبات و/أو قضاء فترات الاستراحة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال:
	o نشر حد أقصى للإشغال يتوافق مع تمكين التباعد لمسافة لا تقل عن ستة أقدام بين الأشخاص في الغرف أو المناطق المستخدمة لقضاء فترات الاستراحة؛
	o يتم تقسيم فترات الاستراحة أو أوقات الوجبات لتقليل الإشغال في الغرف أو المناطق المستخدمة لتناول الوجبات والاستراحات؛ و
	o يتم تقسيم فترات الاستراحة أو أوقات الوجبات لتقليل الإشغال في الغرف أو المناطق المستخدمة لتناول الوجبات والاستراحات؛ و
	o يتم تقسيم فترات الاستراحة أو أوقات الوجبات لتقليل الإشغال في الغرف أو المناطق المستخدمة لتناول الوجبات والاستراحات؛ و
	o وضع الطاولات على مسافة ثمانية أقدام على الأقل، إزالة المقاعد أو تسجيلها لتقليل الإشغال، ووضع علامات على الأرضيات لضمان التباعد، وترتيب المقاعد بطريقة تقلل التلامس وجهاً لوجه. يتم تشجيع استخدام الحواجز لزيادة منع الانتشار ولكن لا ينبغي اعتباره بديلاً...
	 يتم توجيه الموظفين لضمان الالتزام بممارسات نظافة اليدين بما في ذلك تكرار غسل اليدين واستخدام مطهر اليدين واستخدام القفازات المناسبة.
	 يُسمح للموظفين بالوقت لغسل أيديهم بشكل متكرر.
	 يتم تذكير الموظفين بتغطية السعال والعطس بمنديل ورقي. يجب رمي المناديل المستعملة في سلة المهملات وغسل اليدين على الفور بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل.
	 تم تزويد جميع الموظفين والبائعين وموظفي التوصيل بتعليمات تتعلق بالمحافظة على التباعد الجسدي واستخدام كمامة الوجه عند التواجد حول الآخرين.
	 تم تزويد جميع الموظفين والبائعين وموظفي التوصيل بتعليمات تتعلق بالمحافظة على التباعد الجسدي واستخدام كمامة الوجه عند التواجد حول الآخرين.
	 تم تزويد جميع الموظفين والبائعين وموظفي التوصيل بتعليمات تتعلق بالمحافظة على التباعد الجسدي واستخدام كمامة الوجه عند التواجد حول الآخرين.
	 يتم تطهير غرف الاستراحة والحمامات والمناطق المشتركة الأخرى بالتكرار الوارد أدناه، ولكن ليس أقل من مرة يوميًا أثناء ساعات العمل، وفقًا للجدول التالي:
	o غرف الاستراحة         ______________________________________________________________
	o الحمامات                  ______________________________________________________________
	o أخرى                  ______________________________________________________________
	 المواد المطهرة وما يتصل بها متاحة للموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	___________________________________________________________________________________
	 معقم اليدين الفعال ضد COVID-19 متاح لجميع الموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	___________________________________________________________________________________
	 تم توزيع نسخة من هذا البروتوكول على جميع الموظفين.
	 اختياري – قم بوصف التدابير الأخرى:
	___________________________________________________________________________________
	المناطق الداخلية:
	 يقتصر عدد الزبائن في منطقة الجلوس الداخلية على 50٪ من الإشغال الداخلي أو بحد أقصى 200 شخص - أيهما أقل. حيثما كان ذلك ممكنًا، يتم إعادة تشكيل ساحات الانتظار للحد من نقاط التجمع وضمان الفصل المناسب.
	o يقتصر الحد الأقصى لعدد الزبائن في منطقة تناول الطعام الداخلية على: _________________________
	 لضمان تباعد جسدي لا يقل عن 6 أقدام بين الزبائن الجالسين على طاولات مختلفة، يجب أن تكون الطاولات متباعدة على مسافة ستة (6) أقدام على الأقل بالقياس من ظهر الكرسي عند طاولة واحدة إلى ظهر الكرسي عند الطاولة المجاورة عند جلوس الزبائن. يسمح هذا أيضًا بوجو...
	 يجب ألا يزيد عدد المقاعد الداخلية على الطاولة في الموقع عن ستة (6) أشخاص في نفس المجموعة. يجب أن يكون جميع الأشخاص الجالسين على طاولة داخلية أفرادًا من نفس الوحدة المعيشية، وبالتالي لا يتعين عليهم الجلوس على مسافة ستة أقدام بعيدًا عن بعضهم البعض. قب...
	 إذا شهد جميع أعضاء الحفلة وأظهروا إثباتًا لتلقيحهم بالكامل ضد 2F COVID-19، فيجوز لهم الجلوس معًا، حتى ستة (6) أشخاص لكل طاولة وما يصل إلى ستة (6) وحدات معيشية مختلفة. يجب على الزبائن الذين شهدوا على تلقيحهم بالكامل أن يُظهروا لصاحب المكان التحقق الم...
	المناطق الخارجية:
	 عدد الزبائن في منطقة الجلوس الخارجية منخفض بما يكفي لضمان التباعد الجسدي. يجب تباعد الطاولات لمسافة (6) أقدام، بالقياس من ظهر الكرسي عند طاولة واحدة إلى ظهر الكرسي عند الطاولة المجاورة أثناء جلوس الزبائن. يسمح ذلك بالمرور بين الطاولات مع مراعاة الكر...
	 يجب أن يتم تحديد عدد الأفراد الجالسين على مناطق الطاولة الموجودة في الهواء الطلق في الموقع بحيث لا تتجاوز ثمانية (8) أفراد في نفس المجموعة. لا يجوز أن يكون الأشخاص الجالسين على طاولة في الهواء الطلق من أكثر من ثلاث وحدات معيشية مختلفة. قبل الجلوس، 1...
	 إذا شهد جميع أعضاء الحفلة بتلقيحهم الكامل ضد COVID-193F  وأظهروا دليلاً على ذلك، فيجوز لهم الجلوس معًا، حتى ثمانية (8) أشخاص لكل طاولة وما يصل إلى ثمانية (8) وحدات معيشية مختلفة. يجب على الزبائن الذين شهدوا على تلقيحهم بالكامل أن يُظهروا لصاحب المكا...
	 يجب على المنشآت التي تستخدم أي هياكل خارجية الامتثال لمعايير الولاية للإعداد الخارجي، على النحو المحدد في الإرشادات الإلزامية لوزارة الصحة في كاليفورنيا بشأن استخدام الهياكل المؤقتة للأعمال الخارجية. يتم تصنيف الهياكل الخارجية التي لا تستوفي معايير ...
	 يجب على المنشآت التي تستخدم أي هياكل خارجية الامتثال لمعايير الولاية للإعداد الخارجي، على النحو المحدد في الإرشادات الإلزامية لوزارة الصحة في كاليفورنيا بشأن استخدام الهياكل المؤقتة للأعمال الخارجية. يتم تصنيف الهياكل الخارجية التي لا تستوفي معايير ...
	 يجب على المنشآت التي تستخدم أي هياكل خارجية الامتثال لمعايير الولاية للإعداد الخارجي، على النحو المحدد في الإرشادات الإلزامية لوزارة الصحة في كاليفورنيا بشأن استخدام الهياكل المؤقتة للأعمال الخارجية. يتم تصنيف الهياكل الخارجية التي لا تستوفي معايير ...
	متطلبات عامة لجميع المنشآت:
	 يجب على جميع الزبائن الذين يصلون إلى الموقع للخدمات الداخلية أن يكون لديهم حجز مسبق. يجب إخطار نظام حجز المؤسسة للاتصال مسبقًا لتأكيد سعة الجلوس/الخدمة - حيثما أمكن ذلك. يتم جمع معلومات الاتصال الخاصة بكل مجموعة إما في وقت الحجز أو في الموقع إذا كان...
	o أسطح البار المستخدمة لأغراض إعداد أو تقديم المشروبات الكحولية مغلقة أمام خدمة المشروبات على سطح البار.
	o يجوز للزبائن تناول الطعام والشراب فقط أثناء جلوسهم على الطاولة في منطقة مخصصة لتناول الطعام. يجب على جميع الزبائن ارتداء كمامة أثناء التواجد في الموقع إلا إذا كانوا يأكلون أو يشربون أثناء الجلوس على طاولة الطعام.
	 يُسمح بالترفيه الحي في الهواء الطلق. يجب أن يكون هناك مخطط واضح لإنشاء مسافة 12 قدمًا على الأقل بين مجموعات الزبائن الجالسين والمسرح أو المؤدي. يجب على فناني الأداء استخدام الميكروفونات في الأداء إلى أقصى حد ممكن بحيث يمكن لفناني الأداء الحد من الإس...
	 يمكن استخدام أجهزة التلفزيون أو الشاشات الأخرى لمشاهدة الزبائن في الأماكن الداخلية والخارجية.
	 حيثما أمكن، قم بتوفير مدخل ومخرج واحد محدد بوضوح منفصل للمساعدة في الحفاظ على التباعد الجسدي.
	 يتم التقيد بالتدابير لضمان التباعد الجسدي عن مكان وجود الزبائن أو الموظفين في الصف. وهذا يشمل نقاط الانتظار والمحطات الطرفية، وصفوف المناضد، والاستراحات، وردهات المصاعد، وحامل المضيف وأماكن الانتظار، وخدمة التسليم والتوصيل، وأي مناطق أخرى يتجمع فيها...
	 يتم التقيد بالتدابير لضمان التباعد الجسدي عن مكان وجود الزبائن أو الموظفين في الصف. وهذا يشمل نقاط الانتظار والمحطات الطرفية، وصفوف المناضد، والاستراحات، وردهات المصاعد، وحامل المضيف وأماكن الانتظار، وخدمة التسليم والتوصيل، وأي مناطق أخرى يتجمع فيها...
	 يتم التقيد بالتدابير لضمان التباعد الجسدي عن مكان وجود الزبائن أو الموظفين في الصف. وهذا يشمل نقاط الانتظار والمحطات الطرفية، وصفوف المناضد، والاستراحات، وردهات المصاعد، وحامل المضيف وأماكن الانتظار، وخدمة التسليم والتوصيل، وأي مناطق أخرى يتجمع فيها...
	o وضع شريط أو علامات أخرى على مسافات 6 أقدام في أي منطقة حيث يمكن لأفراد الجمهور تشكيل صف أو حامل.
	o إنشاء ممرات اتجاهية وممرات مرور لحركة السير، إن أمكن، لمنع الموظفين والزبائن من المرور بعضهم البعض.
	o إذا كان ذلك ممكنًا، يتم تعيين موظف يرتدي كلاً من واقي الوجه وكمامة الوجه بالقرب من المناطق المذكورة أعلاه، ولكن على بعد 6 أقدام على الأقل من أقرب الزبائن، لمراقبة الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي.
	 تم تنفيذ الحلول التكنولوجية حيثما أمكن لتقليل التفاعل بين الأشخاص؛ الطلب عبر الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية التي عليها قائمة الأطعمة والمشروبات، الرسائل النصية عند الوصول للجلوس، خيارات الدفع بدون تلامس.
	o يتم وضع علامة على الأرضيات داخل وخارج المؤسسة في المناطق التي قد ينتظر فيها الزبائن أو البائعون، أو موظفو خدمة التوصيل أو غيرهم لتمكين التباعد الجسدي وإنفاذه.
	o تم استخدام عمليات بدون تلامس للاستلام والتوصيل وغيرها من الأنظمة الإلكترونية الأخرى لتفاعلات الضيف، حيثما أمكن.
	o تقتصر التفاعلات بين الموظفين الآخرين والزبائن على خمس دقائق كحد أقصى لكل مرة، حيثما أمكن.
	 الحد من الاتصال بين الموظفين والزبائن.
	o قم بتركيب حواجز مادية مثل الفواصل أو حاجز زجاجي في مكان التسجيل وحوامل المضيف وترتيب الأسطح وما إلى ذلك، في الأماكن التي يصعب الحفاظ فيها على التباعد الجسدي مسافة ستة أقدام.
	o قم بتركيب حواجز مادية مثل الفواصل أو حاجز زجاجي في مكان التسجيل وحوامل المضيف وترتيب الأسطح وما إلى ذلك، في الأماكن التي يصعب الحفاظ فيها على التباعد الجسدي مسافة ستة أقدام.
	o قم بتركيب حواجز مادية مثل الفواصل أو حاجز زجاجي في مكان التسجيل وحوامل المضيف وترتيب الأسطح وما إلى ذلك، في الأماكن التي يصعب الحفاظ فيها على التباعد الجسدي مسافة ستة أقدام.
	o تقييد عدد الموظفين الذين يقدمون الخدمة للمجموعات الفردية
	 عدم تشجيع الموظفين والزبائن عن التجمع في مناطق ذات حركة مرورية عالية مثل الحمامات والممرات ومساحات البار والحجز ومحطات بطاقات الائتمان وما إلى ذلك.
	 يجب استخدام بروتوكولات التباعد الجسدي في أي منطقة مكتبية، أو مطابخ، أو خزائن، أو مجمِدات كبيرة، أو غيرها من مناطق الموظفين عالية الكثافة.
	o من المتوقع أن يكون الاتصال العرضي متوقعًا، ولكن الهدف هو قصر هذا على أقل من 15 دقيقة - ويفضل 10 دقائق - وارتداء الموظفين دائمًا كمامات الوجه.
	 قم بتوفير كأسًا نظيفًا لكل عملية تذوق ولا تصب المشروبات في كوب استخدمه الزبون (شمه، أو تذوق منه، وما إلى ذلك) بالفعل – إن أمكن.
	 يجب التوقف عن استخدام دلاء التفريغ المشتركة، دلاء البصاق، أو وسائل البصاق الأخرى، وما إلى ذلك.
	o قم بتوفير أكواب فردية يمكن التخلص منها لكل ضيف بدلاً من ذلك لتجنب التلوث الناتج عن تناثر السوائل بين الضيوف.
	 لا تلامس أعناق حاويات المشروبات مع الأكواب أو الكؤوس أو غيرها عند صب النبيذ أو البيرة أو المشروبات الروحية.
	 اتخذ تدابير لضمان عدم تداخل أوقات تذوق المجموعة لتقليل تفاعل الأشخاص من المجموعات والأماكن المختلفة.
	 توقف عن الجولات التي تجمع أفرادًا من وحدات معيشية مختلفة في نفس المجموعة السياحية. يجب أن يحافظ المرشدون السياحيون على مسافة لا تقل عن ستة أقدام من الزبائن/ الزوَّار.
	 توقف عن الجولات التي تجمع أفرادًا من وحدات معيشية مختلفة في نفس المجموعة السياحية. يجب أن يحافظ المرشدون السياحيون على مسافة لا تقل عن ستة أقدام من الزبائن/ الزوَّار.
	 توقف عن الجولات التي تجمع أفرادًا من وحدات معيشية مختلفة في نفس المجموعة السياحية. يجب أن يحافظ المرشدون السياحيون على مسافة لا تقل عن ستة أقدام من الزبائن/ الزوَّار.
	 يُطلب من الزبائن ارتداء كمامات الوجه عندما لا يشربون؛ يشمل ذلك عند الدخول إلى منطقة الجلوس في الهواء الطلق، وعند المشي في أي مكان في منطقة الجلوس الخارجية، وعند استخدام الحمامات الخارجية. ينطبق هذا على جميع البالغين والأطفال من سن عامين أو أكبر. يجب...
	 يُطلب من الزبائن ارتداء كمامات الوجه عندما لا يشربون؛ يشمل ذلك عند الدخول إلى منطقة الجلوس في الهواء الطلق، وعند المشي في أي مكان في منطقة الجلوس الخارجية، وعند استخدام الحمامات الخارجية. ينطبق هذا على جميع البالغين والأطفال من سن عامين أو أكبر. يجب...
	 يُطلب من الزبائن ارتداء كمامات الوجه عندما لا يشربون؛ يشمل ذلك عند الدخول إلى منطقة الجلوس في الهواء الطلق، وعند المشي في أي مكان في منطقة الجلوس الخارجية، وعند استخدام الحمامات الخارجية. ينطبق هذا على جميع البالغين والأطفال من سن عامين أو أكبر. يجب...
	o يسمح للزبائن بإزالة كمامات الوجه أثناء جلوسهم على الطاولة وتناول المشروب.
	o يجب أن يجلس الزبائن عند استهلاكهم أي مشروبات. غير مسموح للزبائن بالسير في المحيط أو الوقوف أثناء الشرب.
	o يجوز رفض تقديم الخدمة للزبائن الذين يرفضون ارتداء كمامة الوجه ويطلب منهم المغادرة.
	 تعليمات الزبون. يجب على المؤسسات وضع علامة أو بطاقة (لا تقل عن 3 × 5 بوصات) على الطاولة مع الإرشادات التالية على الأقل أو التعليمات المماثلة إلى حد كبير بعد تعقيم كل طاولة بين مجموعات الزبائن:
	 يتم ضبط مستوى صوت الموسيقى أو التلفزيون لضمان قدرة النوادل على سماع طلبات الزبائن دون الحاجة إلى الانحناء ناحية الزبون.
	o الفحص السلبي (غير مصاب). إذا لم يعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم يكن لديه اتصال بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام، فيمكن السماح له بالدخول في ذلك اليوم.
	o الفحص الإيجابي (مصاب):
	 إذا كان الشخص قد اتصل بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام أو يخضع حاليًا لأوامر الحجر الصحي، فلا يجوز له الدخول ويجب عودته إلى المنزل فورًا للحجر الصحي. قم بتزويدهم بتعليمات الحجر الصحي الموجودة في ph.lacounty.gov/covidquarantine.
	 إذا أظهر الشخص أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه أو يخضع حاليًا لأوامر العزل، فلا يجوز له الدخول ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للعزل المنزلي. قم بتزويدهم بتعليمات العزل الموجودة في ph.lacounty.gov/covidisolation.
	 يجب أن يقوم النُدل والسعاة والموظفين الآخرين الذين ينقلون الأشياء التي يستخدمها الزبائن (الأكواب المتسخة والأطباق والمحارم، إلخ) أو الذين يتعاملون مع أكياس القمامة بغسل أيديهم بعد إتمام المهمة.
	 يتم تنظيف وتعقيم القوائم القابلة لإعادة الاستخدام بين استخدامات الزبائن. يجب النظر في بدائل مثل لوحات القائمة الثابتة أو القوائم الإلكترونية أو القوائم القابلة للتنزيل على الأجهزة المحمولة.
	 يتم تنظيف وتعقيم القوائم القابلة لإعادة الاستخدام بين استخدامات الزبائن. يجب النظر في بدائل مثل لوحات القائمة الثابتة أو القوائم الإلكترونية أو القوائم القابلة للتنزيل على الأجهزة المحمولة.
	 يتم تنظيف وتعقيم القوائم القابلة لإعادة الاستخدام بين استخدامات الزبائن. يجب النظر في بدائل مثل لوحات القائمة الثابتة أو القوائم الإلكترونية أو القوائم القابلة للتنزيل على الأجهزة المحمولة.
	 يجب إزالة البياضات المتسخة المستخدمة على طاولات الزبائن مثل مفارش المائدة والمناديل بعد استخدام كل. يجب على الموظفين ارتداء القفازات عند التعامل مع البياضات المتسخة.
	 يجب إزالة البياضات المتسخة المستخدمة على طاولات الزبائن مثل مفارش المائدة والمناديل بعد استخدام كل. يجب على الموظفين ارتداء القفازات عند التعامل مع البياضات المتسخة.
	 يجب إزالة البياضات المتسخة المستخدمة على طاولات الزبائن مثل مفارش المائدة والمناديل بعد استخدام كل. يجب على الموظفين ارتداء القفازات عند التعامل مع البياضات المتسخة.
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	يجب إدراج أي تدابير إضافية غير مدرجة أعلاه في صفحات منفصلة، والتي يجب على العمل التجاري إرفاقها بهذا المستند.



