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 الملحق ل بروتوكول إعادة فتح الصاالت الریاضیة ومؤسسات اللیاقة البدنیة:
 2021 مایو 6الموافق    الثالثاءصباًحا یوم   12:01الساعة  اعتباًرا من تاریخ السریان

 

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

ھذا البروتوكول لرفع " في مخطط الوالیة إلطار عمل اقتصادي أكثر أمانًا، فقد تم تحدیث األصفرنظًرا لدخول مقاطعة لوس أنجلوس "المستوى 
ردة في بعض القیود الخاصة بالنشاط المحلي. یجب على الصاالت الریاضیة ومؤسسات اللیاقة البدنیة المضي قدًما بحذر وااللتزام بالمتطلبات الوا

 داخل عملیاتھم التجاریة.  COVID-19ھذا البروتوكول لتقلیل االنتشار المحتمل لـ 

والرقص بالصاالت الریاضیة ومؤسسات اللیاقة البدنیة  المتطلبات أدناه خاصة  وجدران    1: 1وتدریب اللیاقة البدنیة بنسبة    واستودیوھات الیوجا 
اللیاقة البدنیة التسلق إلیھا مجتمعة بـ "الصاالت الریاضیة ومؤسسات  على ھذه األماكن  ").(ویشار  یفرضھا الحاكم  باإلضافة إلى الشروط التي 

ت الفتح ھذاأیضًا للشروط المنصوص علیھا في   األعمال التجاریةمتثل ھذه األنواع من  المحددة، یجب أن  الریاضیة  للصاالت    بروتوكول إعادة 
 .ومؤسسات اللیاقة البدنیة

تقتصر العملیات الداخلیة في ال اللیاقة البدنیة للعملیات الداخلیة في ظل إشغال محدود.  فتح الصاالت الریاضیة ومؤسسات  صاالت یمكن إعادة 
اللیاقة البدنیة على نسبة إشغال تبلغ  بناءً على قانون البنایة أو الحریق المعمول بھ ویستمر فتحھا للجمھور للعملیات   ٪50الریاضیة ومؤسسات 

فإننا نشجع الصاالت الخارجیة. نظًرا ألن عملیات اللیاقة البدنیة في الھواء الطلق تمثل خطًرا أقل في انتقال العدوى مقارنة بالعملیات الداخلیة، 
یجب على جمی  والخارجیة،  بالنسبة للعملیات الداخلیة  للخدمات الخارجیة.  األولویة  البدنیة على مواصلة إعطاء  اللیاقة  ع  الریاضیة ومؤسسات 

باستثناء أثناء السباحة. لمزید من المعلومات حول كمامات الوجھ، راجع  كمامة الوجھ المناسبةالموظفین والمستفیدین ارتداء   في جمیع األوقات 
 . http://ph.lacounty.gov/masks) على  LACDPHفي مقاطعة لوس أنجلوس (  COVID-19صفحة الویب لكمامات 

 والخارجیة  الداخلیة  الساخنة  المیاه أحواض یجوز فتح    .مفتوحة الداخلیة البخار وغرف والساونا الداخلیة والخارجیةیمكن فتح أحواض المیاه الساخنة  
األشخاص   عن أقدام ستة مسافةالتباعد ل على  الحفاظ فیھا  یمكن التي  الحاالت في  أو   من نفس الوحدة المعیشیة  المجموعات  قبل من  لالستخدام إال

حمامات  بروتوكوالتـ یجب أن تمتثل جمیع حمامات السباحة ل  ٪.50  عن والبخار الساونا غرف  سعة  تزید أال  یجب  .من غیر أفراد الوحدة المعیشیة
 إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس. الصادرة عن  السباحة العامة

تأكد من االطالع على الموقع اإللكتروني لمقاطعة  یرجى مالحظة ما یلي: قد یتم تحدیث ھذا المستند كلما توفرت معل ومات ومصادر إضافیة، لذا 
على أنجلوس  على ھذا  /http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus  لوس  تطرأ  التحدیثات التي  أي  على  بانتظام للحصول 

 المستند.

 تغطي القائمة المرجعیة ما یلي:

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

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

 

 )األصفر آخر التحدیثات: (تم تمییز التغییرات باللون  
 فتح إعادة  یمكن.  بھ المعمول  الحریق  أو  البناء قانون  على بناءً  لإلشغال  األقصى الحد من٪  50  إلى الداخلیة  السعة زیادة  یمكن  :21/5/5

 .لالستخدام  والبخار  الساونا وغرف الداخلیة  الساخنة االستحمام  أحواض 
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http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://ph.lacounty.gov/masks
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PublicSwimmingPools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PublicSwimmingPools.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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یجب على جمیع األعمال التجاریة التي تشملھا ھذه اإلرشادات تنفیذ جمیع التدابیر المعمول بھا المدرجة أدناه وتكون  
 یتم تطبیقھ على العمل التجاري.مستعدة لتوضیح سبب عدم تطبیق أي تدبیر لم 

  اسم العمل التجاري:

  عنوان المنشأة:

  الحد األقصى لإلشغال، وفقًا لرمز الحریق:

للمساحة  بالتقریب، إجمالي االقدام المربعة  
 للجمھور: المفتوحة

 

 

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

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

   عن تزید أعمارھم  الذین  (أولئك  الضعفاء  الموظفین  بھ   65یتم تكلیف  یمكن القیام  بعمل  صحیة مزمنة)  من حاالت  یعانون  والذین  عاًما، 
مع   أي مخاوف  علیھم مناقشة  یجب  كما  أمكن ذلك،  كلما  القرارات  من المنزل  المھنیة التخاذ  الصحة  خدمات  أو  الصحیة  الرعایة  مقدم 

إلى مكان العمل. بشأن العودة   المناسبة 

 .للعمل من المنزل الموظفین  فرص  العمل إلى أقصى حد ممكن لزیادة  تكوین إجراءات   تم إعادة 

 .الجسدي التباعد  بدیلة أو متداخلة أو مناوبة لزیادة   تم وضع جداول 

  بـ تم إخبار جمیع مصاب  مرضى، أو إذا تعرضوا لشخص  بعدم القدوم إلى العمل إذا كانوا  اتباع  COVID-19الموظفین  یفھم الموظفون   .
الصحي   والحجر  الصحة العامة للعزل الذاتي  إدارة  في مكان العمل لضمان   -إرشادات  اإلجازات  وتعدیل سیاسات  إن أمكن. تمت مراجعة 

في عند إقامتھم   المنزل بسبب المرض. عدم معاقبة الموظفین 

  الدخولیتم فحص  إلى مساحة    إجراء  بتقدیم خدمة في الموقع  یقوم  شخص  وأي  خدمة التوصیل  البائعین، موظفي  قبل دخول الموظفین، 
وفقًا عند الدخوللا  إرشادات لـ  العمل  وضیق في LACDPHلـ    فحص  السعال  بخصوص  فحص  إجراء  یجب أن تتضمن الفحوصات   .

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

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

o :(مصاب) اإلیجابي   الفحص 

 بالكامل یتم تلقیح الشخص  بحالة    COVID-19ضد    1إذا لم  على اتصال  في آخر    COVID-19وكان    10المعروفة 
إلى المنزل    أیام إرسالھ  ویجب  في ھذا المجال  أو العمل  لھ الدخول  الصحي، فال یجوز  الحجر  ألوامر  یخضع حالیًا  أو 

في   الموجودة  الصحي  الحجر  بتعلیمات  بتزویدھم  قم  المنزلي.  الصحي  للحجر   ph.lacounty.gov/covidفوًرا 
rantinequa. 

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

ph.lacounty.gov/covidisolation. 

 
  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 1

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://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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   في المنزل مما یجعل البقاء  الحكومة  التي ترعاھا  اإلجازة  العمل أو  صاحب  إجازة  عن مزایا  على معلومات  الحصول  قد یحق للموظف 
عن   إضافیة  معلومات  انظر  المالیة.  الناحیة  من  عن   البرامجأسھل  العمال  وتعویضات  المرضیة  اإلجازات  تدعم  التي  الحكومیة 

COVID19بموجب المرضیة للموظفین  اإلجازات  بما في ذلك حقوق  مدفوعة األجر   COVID-19قانون اإلجازة المرضیة التكمیلیة لـ   ، 
 .2021لعام 

 تتوافق مع (حالة)    عند إبالغك أو لدیھ أعراض  إیجابي،  من الموظفین  أو أكثر  واحد  العمل لدیھ COVID-19أن اختبار  صاحب  فإن   ،
بروتوكول   (الحاالت)  لخطة أو  بالمنزللحالة  أنفسھم  الذاتيویطلب    لعزل  الصحي  في مكان    الحجر  تعرضوا  الذین  من جمیع الموظفین 

للوصول   المعزولین  الموظفین  لجمیع  بروتوكوًال  تأخذ في االعتبار  أن  یجب على خطة صاحب العمل  (الحاالت).  بالحالة  العمل الخاص 
اختبار  إل أو إجراء  تدابیر إضافیة    COVID-19ى  تتطلب  قد  والتي  العمل،  في مكان  إضافیة  تعرض  حاالت  ھناك  إذا كانت  ما  لتحدید 

 .في مكان العمل  COVID-19االستجابة لـ  راجع إرشادات الصحة العامة حول .  COVID-19لمكافحة  

   تحدید أو أكثر في مكان العمل خالل فترة   3في حالة  ی 14حاالت  إلى إدارة  تو یوًما،  العمل اإلبالغ عن ھذه المجموعة  جب على صاحب 
العامة   أنجلوس  الصحة  لوس  الرقمبمقاطعة  أو  888(  397-3993على  على   )213(  7821-240)  اإلنترنت  عبر  أو 

www.redcap.link/covidreport التي المجموعة  استجابة  في  العامة  الصحة  فستبدأ إدارة  العمل،  في موقع  المجموعة  تحدید  تم  . إذا 
الم الفني وتدابیر  والدعم  العدوى،  لمكافحة  وتوصیات  من الصحة  تشمل تقدیم إرشادات  سیتم تعیین مدیراً للحاالت  بالموقع.  الخاصة  كافحة 

المنشأة.التراكمي  للتحقیق    العامة استجابة  توجیھ  في  للمساعدة  الحاالت  تعاون  بشأن  إلى  العامة  الصحة  إدارة  الفوري    المنشأة  ستحتاج 
تشكل تفشیًا الحاالت   .COVID-19  لوباء  لتحدید ما إذا كانت مجموعة 

   باآلخرین اتصال  الذین لدیھم  المناسب  كمامة  -تكلفة    بدون  -یُمنح الموظفون  والفم.  تي  تال  ةالوجھ  من غطي األنف  المزید  على  للحصول 
بـ كمامة  اطلع على صفحة الویب الخاصة  عن الصحة العامة    COVID-19المعلومات،    . http://ph.lacounty.gov/masksالصادرة 

یرتدي الموظف   یكون على اتصال    كمامةیجب أن  یكون على اتصال أو من المحتمل أن  یوم العمل عندما  خالل  الوجھ في جمیع األوقات 
من   تعلیمات  تلقوا  الذین  الموظفین  یجب على  الطبیةباآلخرین.  ارتداء   مقدم رعایتھم  الوجھ   یمكنھم  كنول  للوجھ  كمامةبعدم  واقي  ارتداء 

لتوج لالمتثال  السفلیة،  الحافة  ثنیھ على  یجب استخدام  مع  ال  یتناسب الثني مع الذقن.  یفضل أن  بذلك.  حالتھم  تسمح  طالما  الوالیة،  یھات 
االتجاه. أحادیة  بصمامات  المزودة  الكمام  الكمامات  شدید (مثل أقنعة  اال یُنصح باستخدام  تحت مجھود  التي تقید تدفق الھواء   ).N-95ت 

   ارتداء أو عند   كماماتعلى جمیع الموظفین  المغلقة  ذات األبواب  الخاصة  بمفردھم في المكاتب  عدا أثناء العمل  الوجھ في جمیع األوقات 
الموظف   ارتفاع  صلبة تتجاوز  ذات أقسام  في مقصورات  یعملون  الذین  السابق للموظفین  االستثناء  تم تجاوز  أو الشراب.  تناول الطعام 

 أثناء الوقوف.

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

ع الحفاظ  وبعیدًا  الموظفین  الطلق  بذلك في الھواء  یفضل القیام  الشرب  أو  تناول الطعام  عند  من اآلخرین.  مسافة ستة أقدام على األقل  لى 
إذا كان   االستراحة  في غرفة  أو محطة العمل بدالً من تناول الطعام  في المقصورة  أو الشراب  یُفضل تناول الطعام  إن أمكن.  عن اآلخرین 

أو  في مقصورة  بین العمال.  تناول الطعام  یوفر مسافة أكبر وحواجز   محطة عمل 

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

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

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

o وإزالة    6أقدام مع التأكد من تحقیق مسافة  ال تقل عن ثمانیة سافة وضع المناضد على م المقاعد أو وضع عالمات  أقدام بین المقاعد 
تُحقق الحد   بطریقة  المقاعد  وتنظیم وضعیات  تحقیق التباعد  لضمان  األرضیات  على  عالمات  ووضع  اإلشغال  لتخفیض  علیھا 

الحو  استخدام  یُشجع  لوجھ.  وجھًا  من التواصل  اإلشغال  األدنى  بدیًال لتخفیض  ال یجب اعتباره  ولكن  االنتشار  لمنع ازدیاد  اجز 
الجسدي. على التباعد   والحفاظ 

 یكونونعلى العمال   یجب من   على مسافة  الذین  یرتدون كمامات  أو زمالءالعمالء  أقل من ستة أقدام  وال  ثانوي (على    العمل  حاجز  ارتداء 
نظارات   أو  للوجھ  درع  إلى  واقیةسبیل المثال،  باإلضافة  یقضونھ مع الوجھ  كمامة)  الذي  تقلیل الوقت  جمیع الموظفین  كما یجب على   .
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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://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://ph.lacounty.gov/masks
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ار بعد أقل من ستة أقدام.  الزوَّ العمل ع  على  دلیالً مقبوالً لصاحب  الذین یظھرون  الوجھ اختیاریة للموظفین  بالكامل  تعتبر واقیات  لى التلقیح 
التلقیح COVID-19ضد   دلیًال على  أظھروا  والذین  بالكامل  تلقیحھم  تم  الذین  للموظفین  بالنسبة  مطلوبًا.  أمًرا  الكمامة  ارتداء  یزال  ال  ؛ 

ضد   كل   COVID-19بالكامل  التي أظھرھا  بالوثائق  بسجل مكتوب  یجب على صاحب العمل إنشاء  واقي الوجھ،  ارتداء  عدم  واختاروا 
التلقی بنسخة من إثبات  إلى االحتفاظ  العمل  صاحب  یحتاج  بھ. ال  واالحتفاظ  بالكامل  على التلقیح  دلیًال مقبوالً  لھم  الموظفین  ح من ھؤالء 

الموضح.  بالكامل 

o   ضد بالكامل  ُملقحین  من جرعتین    أو أكثر  أسبوعین  بعد  COVID-19یُعتبر األشخاص  في سلسلة  الثانیة  الجرعة  تلقیھم  بعد 
)Pfizer-BioNTech    أوModernaبعد أسبوعین أو  (  أو أكثر  )،  واحدة  جرعة  تلقیھم لقاح   Johnson and Johnsonمن 

[J&J]/Janssen(. 
o إ للموظف  مقبول  التالیة  لـ  المستندات  الكامل  التلقیح  على  كدلیل  العمل  لصاحب  (التي COVID-19ظھارھا  التلقیح  بطاقة   :

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

قد تم تلقیحھ بالكامل ضد  تم تلقیحھ ویؤكد أن ذلك الشخص  الذي  یتضمن اسم الشخص  -COVIDمقدم الرعایة الصحیة (والذي 
19.( 

 غسل یومیًا.  كمامات  أو استبدال یُطلب من الموظفین   الوجھ 

   بما ال یقل عن  ستة أقدام.تم فصل جمیع محطات العمل 

   األخرى المشتركة  والمناطق  الحمامات  یومیًا على األقلیتم تطھیر غرف االستراحة  للجدول التالي:مرة  وفقًا   ، 

o غرف االستراحة   ________________________________________________________________________    

o الحمامات            ________________________________________________________________________ 

o أخرى ________________________________________________________________________                   

   ضمان تدریب العمال المؤقتین أو المتعاقدین في المنشأة بشكل صحیح أیضًا على سیاسات الوقایة منCOVID-19  اإلمدادات    والحصول على
المتعاقدین. و/أو  العمال المؤقتین  التي تزود  مسبقًا مع المنظمات  ناقش ھذه المسؤولیات  الشخصیة.  الوقایة  ومعدات   الالزمة 

 من اآلخرین. یجب أن یكون لدى العمال    كمامات بالقرب  یكون الموظفون  في منشأة  كمامات  الوجھ مطلوبة عندما  ویرتدونھا  للوجھ متوفرة 
مع اآلخرین.   السفر  عند  للشركة  المملوكة  في المركبات  أو  المكاتب  البدنیة أو  یمكن   اتكماماللیاقة  كان ال  إذا  مھمة بشكل خاص  الوجھ 

على التباعد ال   الحفاظ  التمارین).  في  األعضاء  یساعدون  الذین  والموظفین  الشخصیین  المدربین  سبیل المثال،  (على  في العمل  الجسدي 
توفیر  كمامات  یجب مشاركة   یطلب من أصحاب العمل   الوجھ لجمیع الموظفین.كمامات  الوجھ. 

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

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

  لیتم ل  لموظفینالسماح  راحة متكررة   غسل أیدیھم.بأخذ فترات 

 .على كل موظف  تم توزیع نسخة من ھذا البروتوكول 

  یتم تقلیل لكل عامل.  عمل محددة  ومساحة  خاصة  ومعدات  بالیدشیاء  األ  مشاركة  أو إزالةیتم تعیین أدوات  یتم امساكھا   .التي 

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

   قم بوصف التدابیر األخرى:  –اختیاري 
_____________________________________________________________________________________________ 
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 ب. تدابیر لضمان التباعد الجسدي

   الداخلیة على في األماكن  یتم تقدیمھا  البدنیة التي  واللیاقة  الریاضیة  صالة األلعاب  تقتصر عملیات إنشاء  الداخلیة.  من الحد   ٪50العملیات 
بھ. المعمول  البنایة أو الحریق  بناءً على قانون  للمنشأة  الداخلي  لإلشغال    صالة   داخل  الفردیة  الغرف  على ھذا  اإلشغال حد ینطبق األقصى 

وغرف  ذلك  في بما البدنیة،  اللیاقة  مؤسسة  أو   الریاضیة  األلعاب  .المالبس تبدیل  وغرف  البخار  وغرف  والساونا  االستحمام  الحمامات 
o __________________________ :على المستفیدین في المنشأة   یقتصر الحد األقصى لعدد 

   على الحفاظ  من  والمستفیدین  جمیع الموظفین  یمكن  الذي  المستوى  ھذا  على  الخارجیة  في األماكن  اإلشغال  یقتصر  الخارجیة.  العملیات 
في جمیع األوقات. 6مسافة    أقدام على األقل من اآلخرین 

 الخارجیة للعملیات  یجوز  الخارجیة.  والمساحات  یجوز  الھیاكل  آخر،  .  شمسي  أي مأوى  الطلق تحت مظلة أو  في الھواء  العملیات  إجراء 
الطلق داخل المساحة.   مغلقة وأن ھناك حركة ھواء كافیة في الھواء  الشمسي  المظلة أو المأوى  یجب أن تتوافق أي بشرط أال تكون جوانب 

اإللزامی  على النحو المحدد في اإلرشادات  ة  مساحة خارجیة أو ھیكل مؤقت مستخدَم للعملیات الخارجیة مع معاییر الوالیة لإلعداد الخارجي، 
بشأن   في كالیفورنیا  الصحة العامة  الخارجیةإلدارة  الھیاكل المؤقتة للعملیات   .استخدام 

 وإدر بداخلھا  كإعدادات داخلیة، وسیتم احتساب أي زبائن  اجھا  یتم تصنیف الھیاكل الخارجیة التي ال تفي بمعاییر الوالیة لإلعدادات الخارجیة 
حد   من إجمالي  البالغ  كجزء  الداخلي للمنشأة   .٪50اإلشغال 

   في صالة األلعاب  تعداد یجب على الموظفین والخارجیة  الداخلیة  عند جمیع مداخل المناطق  ومستمر  بشكل صارم  الزبائن  وخروج  دخول 
التباعد   ومتطلبات  السعة  لحدود  االمتثال  وضمان  تتبع اإلشغال  أجل  من  البدنیة  اللیاقة  الصاالت  الریاضیة/مؤسسة  تختار  قد  الجسدي. 

اللیاقة ا/الریاضیة العمل العادیة لتسھیل عملیة التتبع. قد یتم إغالق  مؤسسات  خالل ساعات  المفتوحة للجمھور  لبدنیة الحد من عدد المداخل 
سعة اإلشغال   تتجاوز  التي  بشكٍل كاٍف أو  بالقیاس  تقوم  اللیاقة البدنیة التي ال ال  الریاضیة/مؤسسات  مفتش الصحة    -الصاالت  لتقدیر  وفقًا 

یحدده مفتش الصحة في الموقع.  -العامة   على النحو الذي  یتم تصحیح ھذه المشكالت  بشكٍل مؤقٍت حتى   

   اصطفاف النادي  أتجنب  المنشأةعضاء  عند مدخل  و   خارج  موظف  تعیین  االعتبار  في  البدنیة خذ  اللیاقة  الریاضیة/مؤسسات  الصاالت 
على مست  ةساعدللم  ویات اإلشغال.في الحفاظ 

   یكون الریاضة  عضاء  األفقط یجب أن  یمارسون  اللیاقة البدنیة  فيالذین  الریاضیة/منشأة   .الصاالت 

 األوقات،   جمیع في  لوجھا  كمامة  ارتداء  الخارجیة  أو   الداخلیة  البدنیة  اللیاقة  نشأةم/الریاضیة  األلعاب  صالة  ورواد  الموظفین جمیع على یجب  
 .االستحمام عند  أو   البخار/الساونا  غرفة  فيأو   السباحة، عند  عدا  ما

   یتم إعطاء والیو یجب أن  الریاضیة  مثل التمارین  الجماعي  الطلق  والرقص جا  فصول التدریب  تعدیلھا  بقدر اإلمكان  في الھواء  للحد    ویجب 
بین  الفصل  من حجم تقل عن ستة أقدام من التباعد الجسدي  مسافة ال   .المستفیدین لضمان 

o التمرین الجماعي فقط إذا كان من الممكن الحفاظ على متطلبات    یجوز اتصال جسدي من شخص عدم وجود  و   التباعدتقدیم دروس 
 آلخر.

o   آالت المشيأو    ةأو التدویر أو التكییف أو اآلالت مثل آالت البیضاوی  أدوات األیروبیكسالعالیة مثل    لدروس التمارین الریاضیةبالنسبة  
والمعدات على مسافة    أقدام.  6أقدام على األقل بدالً من   8أو الساللم، فكر في وضع األفراد 

 التباعد الجسدي طوال فترة   أقدام من  6للممارسة الفردیة أو لألنشطة حیث یمكن الحفاظ على    في الھواء الطلق  یمكن استخدام المالعب الریاضیة
تطبیق حد زمني أقصى الستخدام الصالة من قبل كل مشارك. یجب على   استخدام الصالة، یجب  ینتظر األشخاص  ممارسة النشاط. عندما 

 المشاركین المنتظرین ممارسة التباعد الجسدي.

 تزید عن نیجب عدم تشجیع دروس الیوجا التي ت  .نھایتفھر  درجة  100عقد في درجات حرارة 

   الوجھ كمامة  ارتداء   النادي أعضاءیجب على و الوجھ.  كمامةیُسمح بالمدربین الشخصیین إذا حافظوا على مسافة ستة أقدام من العمیل وارتداء
فقط بالتمارین إلى الحد الذي یمكنھم من التنفس بشكل مریح أثناء ارتداء   ویجب تنبیھھم للقیام  تلقي التعلیمات  الوجھ على أنوفھم كمامة  أثناء 

 وأفواھھم في جمیع األوقات.

   أقدام على األقل مع مسافة أكبر آللة الركض وغیرھا من معدات األیروبیكس عالیة الجھد. یمكن ترتیب المعدات في    6بفارق المعدات  وضعتم
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یمكنھم الحفاظ على مسافة ال تقل عن ستة   الزبائنللتأكد من أن یھا وضع عالمة علتم   " لتوفیر مسافة أكبر. المعدات التي ال یمكن نقلھاXنمط "
یساعد الشریط أو العالمات األخرى العمالء في الحفاظ على مسافة ) أقدام عن 6( بینھم وبین اآلخرین في أي  6اآلخرین.  . تحدد  صفأقدام 

تباعد قدرھا  و   الصفالعالمة كالً من مكان البدایة للعمالء الذین یصلون إلى   .صفللعمالء الالحقین الذین ینضمون إلى الأقدام   6مسافات 

 اللیاقة البدنیة مع اإلشارات والعالمات المرئیة.  األماكن الخارجیة في منطقةلمرور في اتجاه واحد في جمیع  استخدم أنماط حركة ا 

 ) تقل عن ستة صالة األلعاب  مساحةفي   مناطقالومن بعضھم البعض في جمیع  زبائن) أقدام من ال6تم توجیھ الموظفین للحفاظ على مسافة ال 
تسلیم السلع أو الخدمات، أو حسب الضرورة.البدنیةمؤسسة اللیاقة /الریاضیة  . قد یقترب الموظفون للحظات عند الضرورة لقبول الدفع، أو 

  المنشور.  خدمات العنایة الشخصیةاالمتثال لألجزاء ذات الصلة من بروتوكول  ویشترط  التدلیكیُسمح بخدمات 

 داخل المنشأة الستخدام الزبائن بسعة محدودة  ، وغرف االستحمام، وغرف تبدیل المالبسفتح الحمامات  تم  .% 50بنسبة   الموجودة 

  غرف تبدیل المالبسیجب استخدام الالفتات والعالمات األرضیة لضمان الحفاظ على التباعد الجسدي المناسب أثناء تواجد الزبائن في. 

  باستخدام المطھرات المسجلة لدى وكالة حمایة البیئة. یجب تنظیف وتعقیم األسطح التي   بانتظامیجب تنظیف الحمامات المشتركة طوال الیوم 
ومقابض األبواب ومفاتیح اإلضاءة.  مرة یومیًا على األقل، ولكن بشكل أكثر تكراًرا عند الضرورةیتم لمسھا   مثل الصنابیر والمراحیض 

  كد من إغالق الحمام أثناء عملیة التنظیف والتعقیم.الحمام. تأ  نشآتجدول تنظیف لمولصق قم بإنشاء 

  أو نظام تدقیق لتتبع عدد مرات إجراء التنظیف.  مرجعیةضع في اعتبارك استخدام قائمة 

   باستمرار في جمیع األوقات. وفر صابونًا إضافیًا ومناشف ورقیة ومعقم للیدین عند الحاجة   وتجھیزھاتأكد من استمرار تشغیل المرافق الصحیة  .
أحواض وموزعات الصابون وموزعات المطھرات وموزعات  ،بما في ذلك صنابیر -إن أمكن  - بدون استخدام الیدینتعمل  أجھزة بتركیب  قم 

 .ذات مستشعر الحركة المناشف الورقیة

 تعدیل أبواب أو استخدااألبواب  متعددة  ل  الحمامات ضع في اعتبارك  دون لمس المقابض  م أجھزة الفتح أو مشغلي  حتى یمكن فتحھا وإغالقھا 
قمامة بجوار الباب لضمان سھولة   ساللاألبواب بالید، كلما أمكن ذلك. إذا تعذر فتح الباب دون لمس المقبض أو عامل تشغیل الباب بالید، فضع  

ء أو معدات الطوارئ أو أي  التخلص من المنشفة الورقیة عند تشغیل الباب. یجب أال یتداخل موقع ومكان أوعیة النفایات مع الخروج أو اإلخال
 یتم توفیرھا بموجب قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة. التي معقولةالراحة الوسائل  من 

 .قدم معلومات عن كیفیة غسل الیدین بشكل صحیح، بما في ذلك الالفتات المعلقة في الحمامات 

  األنشطة غیر األساسیة، بما في ذلك عملیات البیع بالتجزئة ورعایة األطفال وخدمة الطعام. إذا كانت مرافق اللیاقة البدنیة تشغل    وقففكر في
 ھذه المرافق، فیجب علیھا مراجعة واتباع بروتوكوالت الصحة العامة المعمول بھا في المقاطعة لھذه األنشطة.

 تمتثل    أیضًا یجب عن    بروتوكوالت حمامات السباحة العامةحمامات السباحة الموجودة داخل صالة األلعاب الریاضیة ل  منشآتأن  الصادرة 
 .خلیة مغلقةالمقاطعة. تبقى أحواض االستحمام الساخنة الدا

 

 ج. تدابیر مكافحة العدوى

 ) نظام التكییف والتھویةHVAC .تعتبر التھویة الفعالة إحدى أھم الطرق للتحكم في ) في حالة جیدة، تمت زیادة التھویة إلى أقصى حد ممكن
في المبنى إلى أعلى كفاءة ممكنة،    فالتر الھواءضع في اعتبارك تثبیت منظفات الھواء المحمولة عالیة الكفاءة، وترقیة   انتقال الھباء الجوي الصغیر.

اإلرشادات المؤقتة للتھویة والترشیح وجودة راجع    . المكاتب والمساحات األخرىوإجراء تعدیالت أخرى لزیادة كمیة الھواء الخارجي والتھویة في  
 الصادرة عن إدارة الصحة العامة بكالیفورنیا للحصول على معلومات مفصلة. الھواء في البیئات الداخلیة

o  الداخلي األخرى ھي إضافة یرجى بما في ذلك ارتداء   -ولیست بدیالً   -مالحظة أن: التھویة وتحسینات جودة الھواء  للحمایة اإللزامیة 
م كمامات الوجھ (باستثناء بعض البیئات عالیة الخطورة التي تتطلب استخدام حمایة تنفسیة مناسبة)، والحفاظ على التباعد لمسافة ستة أقدا

 ن األشخاص، وغسل الیدین بشكل متكرر، والحد من األنشطة التي تجمع بین أفراد من وحدات معیشیة مختلفة.على األقل بی
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http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PersonalCare.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PublicSwimmingPools.pdf
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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 الوحید ھو عن اللیاقة البدنیة. االستثناء  الریاضیة/مؤسسة  في صالة األلعاب  الوجھ أثناء وجودھم  ارتداء كمامات  دما  یُطلب من جمیع الزبائن 
في   السباحة  السباحةیمكن للمستفیدین  االستحمام،  حمام  أو غرف  البخار،  في الساونا/غرف  ل  أو  واألطفا البالغین  ینطبق ھذا على جمیع   .

الوجھ مع  واقي  بھم ارتداء  كمامة الوجھ من قبل طبیبھم الخاص  بعدم ارتداء  تم توجیھھم  الذین  بعمر سنتین وما فوق. یجب على األشخاص 
لتوجیھ السفلیة لالمتثال  عند الحافة  یجب ستار  الذقن.  یتركب لتحت  الذي  الستار  یفضل استخدام  بذلك.  تسمح  كانت حالتھم  إذا  الوالیة  ات 

مطلوبة حتى   الكمامات  االتجاه.  أحادیة  ذات الصمامات  الكمامات  البدني  أثناءعدم استخدام  المتحمل  المجھود   .على النحو 

   من التمرین    المستفیدینیجب تذكیر أو أخذ فترات راحة متكررة  والتوقف  كمامة الوجھ  إلى مستوى مریح أثناء ارتداء  من مجھودھم  بالحد 
سالمة   لدعم  التنفس.  أعاقت  أو  بوجھ الشخص  التصقت  أو  تبللت  إذا  تغییر الكمامات  یجب  في التنفس.  أي صعوبة  في مواجھة  بدأوا  إذا 

توفیر   یجب  اآلخرین،  ار  والزوَّ بدونھا.موظفیك  الذین یصلون  ار  للزوَّ  كمامة الوجھ 

   قبل دخول األعراض  فحص  النادي  أیتم إجراء  أو ضیق عضاء  السعال  بخصوص  فحص  إجراء  إلى المنشأة. یجب أن تتضمن الفحوصات 
القشعریرة أو  ى  الحمَّ أو  التنفس  في  صعوبة  أو  التنفس  الصحيفي  الحجر  أو  للعزل  یخضع  الشخص  كان  إذا  وما  إج،  یمكن  ھذه  .  راء 

عبر اإلنترنت أو من خالل   شخصیًا أو من خالل طرق بدیلة مثل أنظمة تسجیل الوصول  عند مدخل المنشأة   الالفتاتالفحوصات  المنشورة 
إلى المبنى یعانون من ھذه األعراض  الذین  ار   .والتي تنص على منع الزوَّ

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

o :(مصاب) اإلیجابي   الفحص 

  بـ إصابتھا  قد اتصل بحالة معروف  الحجر  أیام   10ر  في آخ  COVID-19إذا كان الشخص  أو یخضع حالیًا ألوامر 
بتعلیمات الحجر   قم بتزویدھم  الصحي المنزلي.  للحجر  إلى المنزل فوًرا  ویجب إرسالھ  لھ الدخول  الصحي، فال یجوز 

في   .ph.lacounty.gov/covidquarantineالصحي الموجودة 

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

ationph.lacounty.gov/covidisol. 

 وصف:قم بال. مرة یومیًا على األقلیتم تعقیم األنظمة   -إذا لم یكن ذلك ممكنًا  - ، أو ستوجد أنظمة للدفع وتسجیل الوصول بدون تالم 

_______________________________________________________________________________________ 

   في صالة األلعاب الریاضیة أو مبنى مؤسسة اللیاقة البدنیة التي قد یستخدمھا    طوال الیوم في مناطق حركة المرور الكثیفةقم بإجراء تنظیف شامل
بما في ذلك الساللم الموظفون، مثل غرف   والخروج  التحكم    الساللم  بئرو االستراحة ومناطق الدخول  وأدوات  والساللم الكھربائیة والدرابزین 

 في المصاعد.

 بما في ذلك آالت ومعدات التمارین الشخصیة، ومقابض األبواب، ومرافق غسل الیدین.ذات االستخدام المشتركطھیر األسطح  قم بت ، 

   وآالت التمرین العضاء  األمطالبة . تأكد من توفر لھم یة قبل وبعد االستخدام باستخدام المنادیل المطھرة المقدمةشخصبتطھیر معدات وحصائر 
 اللیاقة البدنیة للتخلص من المنادیل المستخدمة. منشأةفي جمیع أنحاء   والني تعمل بدون لمسأوعیة القمامة المبطنة  

o  إذا كان األعضاء غیر قادرین أو غیر راغبین في مسح/تطھیر المعدات بعد التمرین، قم بتوفیر عالمات "جاھزة للتنظیف" لألعضاء
 المعدات بعد االستخدام، للتأكد من تعقیم المعدات من قبل الموظفین قبل االستخدام التالي.لوضعھا على 

   ولدیھم إمدادات كافیة من المنظفات والمطھرات لجمیع األغراض عند الحاجة. اتبع متطلبات    -تأكد من تدریب جمیع العمال على االستخدام 
Cal/OSHA ن ومعدات الحمایة الشخصیة المطلوبة لمنتجات التنظیف.وتعلیمات الشركة المصنعة لالستخدام اآلم 

 .یجب أن یكون لدى العمال ما یكفي من التھویة (تدفق الھواء) في المناطق التي یقومون بتطھیرھا 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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  .ومالمرافق الصحیة متاحة الستخدام الموظفین فقط وفر  جھتأكد من بقاء المرافق الصحیة عاملة  كمیات  زة بشكل مستمر في جمیع األوقات. 
إذا أمكن، بما في ذلك حنفیات    تستخدم بدون استخدام الیدین.الصابون والمناشف الورقیة ومعقم الیدین عند الحاجة. قم بتركیب أجھزة  إضافیة من  

 مغاسل الحركة وموزعات الصابون وموزعات المطھر وموزعات المناشف الورقیة.

   القمامة بانتظام. ساللتأكد من تفریغ 
  نفذ عملیة للتحقق بانتظام من العمال للتأكد من اتباع  التنظیفیجب تذكیر المستفیدین بالحفاظ على مسافة ستة أقدام من موظفي أو الحراسة. 

 أو االنتقام. الثأرار لھذا البروتوكول. ضمان قدرة العمال على مشاركة ھذه المعلومات دون خوف من الزوَّ 
 أبسطة التمدد  عتبارك تنفیذ نظام سحب للمستفیدین الستخدام أي معدات وإكسسوارات صغیرة (مثل أشرطة التمرین، الحبال، الحصر، ضع في ا

 ، إلخ). تطویر عملیة لتنظیف وتطھیر ھذه العناصر عند العودة.الرغویة
   والحصائر الخاصة بھم والنظر في حل    الزبائنیتم تشجیع بھم. شجع المستفیدین على إحضار المناشف  المیاه الخاصة  على إحضار زجاجات 

 توفیر أي مناشف أو أدوات النظافة الشخصیة المقدمة من قبل المنشأة.
 یث یمكن للمستفیدین وضع المناشف المستعملة  دیم حاویة مغلقة حقم بتق .المغسولة األغراض مناشف، أو منادیل مبللة، أو غیرھا من   بالنسبة ألي

مرة أخرى حتى یتم غسلھا بشكل صحیح إما عن طریق خدمة غسیل تجاریة   األغراض األخرى. تأكد من عدم إمكانیة استخدام ھذه   األغراض أو 
بتخزین جمیع البیاضات النظیفة في مكان نظیف ومغطى. تأكد من ارتداء ابالمنشأةغسیل الأو عملیة  لعمال الذین یتعاملون مع البیاضات  . قم 

 .القفازات  المتسخة أو الغسیل

o .اطلب من أحد الموظفین توفیر البیاضات أو المواد األخرى عند الطلب بدالً من إنشاء منطقة خدمة ذاتیة 
   وغیرھا من العناصر المخصصة    بما في ذلك المجالت والكتب ومحطات المیاه ذاتیة الخدمة (ما لم تكن تعمل بدون لمس)، -یجب إزالة المرافق

 .جمیع المناطقمن مناطق    -للمستفیدین  
  عند اختیار كیماویات التنظیف، یجب على أصحاب العمل استخدام المنتجات المعتمدة لالستخدام ضدCOVID-19    في القائمة المعتمدة من

) واتباع تعلیمات المنتج. استخدم المطھرات المصنفة لتكون فعالة ضد مسببات األمراض الفیروسیة الناشئة أو محالیل  EPAوكالة حمایة البیئة (
٪ على األقل المناسب للسطح.  60مالعق كبیرة لكل جالون من الماء) أو المحالیل التي تحتوي على الكحول بنسبة   5التبییض المنزلیة المخففة (

لالستخدام اآلمن. یجب على العمال الذین یستخدمون المنظفات    Cal/OSHAعلى إرشادات الشركة المصنعة ومتطلبات    توفیر تدریب للموظفین
ومعدات الحمایة األخرى حسب ما یتطلبھ المنتج. اتبع طرق التنظیف اآلمنة للربو التي أوصت بھا إدارة الص حة  أو المطھرات ارتداء القفازات 

 العامة بكالیفورنیا.
 والمنادیل وسالل القمامة متاحة للجمھور   مطھرات الطلق. ضع في اعتبارك الید  في منطقة اللیاقة البدنیة/صالة األلعاب الریاضیة في الھواء 

 .إنشاء محطة واحدة على األقل لغسل الیدین متاحة للموظفین والمستفیدین في منطقة في الھواء الطلق

   سبیل المثال، توفیر ساعات عمل لكبار السن فقط):قم بوصف التدابیر األخرى (على  –اختیاري 

__________________________________________________________________________________ 
 

 د. تدابیر التواصل مع الجمھور

  البروتوكول أو شھادة امتثال السالمة من  یتم نشر نسخة من ھذاCOVID-19    لمقاطعة لوس أنجلوس المطبوعة الخاصة بالمؤسسة في جمیع
، قم بزیارة  COVID-19المداخل العامة للمنشأة. لمزید من المعلومات أو إلكمال برنامج اإلقرار الذاتي لالمتثال للسالمة من  

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

   ومتطلبات الحفاظ ، بحدود اإلشغال  والمستفیدینومواقع واضحة للغایة التي تبلغ الموظفین  الالفتات عند الدخول حیث یصطف الزبائن  یتم نشر
تتطلب   السباحة،  الوجھ في جمیع األوقات ارتداء كماماتعلى التباعد االجتماعي والتي  في حمام  . یجب أن تحذر الالفتات أیضًا  عدا التواجد 

صفحة الویب الخاصة بإرشادات إدارة الصحة العامة راجع   الریاضة.الوجھ وممارسة   كمامةمن عدم بذل الجھد المفرط أثناء ارتداء   المستفیدین
 للحصول على موارد إضافیة وأمثلة على الالفتات التي یمكن أن تستخدمھا الشركات.  COVID-19بمقاطعة لوس أنجلوس حول 

  توفر المنافذ اإللكترونیة للمؤسسة (الموقع اإللكتروني، وسائل التواصل االجتماعي، وما إلى ذلك) معلومات واضحة حول ساعات عمل المتجر  ،
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http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19/safety-compliance-certificate-program.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
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وحد اإلشغال، والسیاسات المتعلقة بالحجز المسبق، والدفع المسبق، وغیرھا والتشغیل في الھواء الطلق،  الوجھ،    لكماماتواالستخدام المطلوب 
 من القضایا ذات الصلة.

 

 ھـ. التدابیر التي تضمن الوصول العادل للخدمات الحیویة 

 .تم تحدید أولویات تقدیم الخدمات ذات األھمیة الحاسمة للزبائن/العمالء 
 .تم نقل المعامالت أو الخدمات التي یمكن تقدیمھا عن بعد عبر اإلنترنت 
   عالیة في األماكن یتم اتخاذ التدابیر لضمان الوصول إلى المعرضین لمخاطر  الخدمات للزبائن الذین لدیھم قیود على التنقل و/أو 

 العامة.
o  ضع في اعتبارك تنفیذ ساعات خاصة مخصصة للمجموعات المعرضة للخطر أو المعرضین لخطر طبي، بما في ذلك كبار السن

 الذین یتم قبولھم عن طریق الحجز فقط
 

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

 

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

اسم جھة اتصال العمل 
 التجاري:

 

  رقم الھاتف:

  :تاریخ آخر تحدیث
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	يجب على جميع الأعمال التجارية التي تشملها هذه الإرشادات تنفيذ جميع التدابير المعمول بها المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضيح سبب عدم تطبيق أي تدبير لم يتم تطبيقه على العمل التجاري.
	أ. سياسات وممارسات مكان العمل لحماية صحة الموظفين (يرجى اختيار كل ما ينطبق على المنشأة)

	 تم توجيه كل من يمكنه القيام بواجبات عمله من المنزل للقيام بذلك.
	 يتم تكليف الموظفين الضعفاء (أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والذين يعانون من حالات صحية مزمنة) بعمل يمكن القيام به من المنزل كلما أمكن ذلك، كما يجب عليهم مناقشة أي مخاوف مع مقدم الرعاية الصحية أو خدمات الصحة المهنية لاتخاذ القرارات المناسبة بش...
	 تم إعادة تكوين إجراءات العمل إلى أقصى حد ممكن لزيادة فرص الموظفين للعمل من المنزل.
	 تم وضع جداول بديلة أو متداخلة أو مناوبة لزيادة التباعد الجسدي.
	 تم إخبار جميع الموظفين بعدم القدوم إلى العمل إذا كانوا مرضى، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19. يفهم الموظفون اتباع إرشادات إدارة الصحة العامة للعزل الذاتي والحجر الصحي - إن أمكن. تمت مراجعة وتعديل سياسات الإجازات في مكان العمل لضمان عدم معاقبة ال...
	 يتم إجراء فحص الدخول قبل دخول الموظفين، البائعين، موظفي خدمة التوصيل وأي شخص يقوم بتقديم خدمة في الموقع إلى مساحة العمل وفقًا لـ إرشادات الفحص عند الدخول لـ LACDPH. يجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال وضيق في التنفس وصعوبة في التنفس والحمَّ...
	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 بالكامل0F  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.
	 قد يحق للموظف الحصول على معلومات عن مزايا إجازة صاحب العمل أو الإجازة التي ترعاها الحكومة مما يجعل البقاء في المنزل أسهل من الناحية المالية. انظر معلومات إضافية عن البرامج الحكومية التي تدعم الإجازات المرضية وتعويضات العمال عن COVID19، بما في ذلك حق...
	 عند إبلاغك أن اختبار واحد أو أكثر من الموظفين إيجابي، أو لديه أعراض تتوافق مع (حالة) COVID-19، فإن صاحب العمل لديه خطة أو بروتوكول للحالة (الحالات) لعزل أنفسهم بالمنزل ويطلب الحجر الصحي الذاتي من جميع الموظفين الذين تعرضوا في مكان العمل الخاص بالحال...
	 في حالة تحديد 3 حالات أو أكثر في مكان العمل خلال فترة 14 يومًا، يتوجب على صاحب العمل الإبلاغ عن هذه المجموعة إلى إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس على الرقم3993-397 (888) أو 7821-240 (213) أو عبر الإنترنت على www.redcap.link/covidreport. إذا تم ...
	 يُمنح الموظفون الذين لديهم اتصال بالآخرين - بدون تكلفة - كمامة الوجه المناسبة التي تغطي الأنف والفم. للحصول على المزيد من المعلومات، اطلع على صفحة الويب الخاصة بـ كمامة COVID-19 الصادرة عن الصحة العامة http://ph.lacounty.gov/masks. يجب أن يرتدي المو...
	 على جميع الموظفين ارتداء كمامات الوجه في جميع الأوقات عدا أثناء العمل بمفردهم في المكاتب الخاصة ذات الأبواب المغلقة أو عند تناول الطعام أو الشراب. تم تجاوز الاستثناء السابق للموظفين الذين يعملون في مقصورات ذات أقسام صلبة تتجاوز ارتفاع الموظف أثناء ا...
	 لضمان ارتداء الكمامات بشكل متسق وصحيح، لا يُشجَع الموظفين على تناول الطعام أو الشراب إلا أثناء فترات الراحة عندما يكونون قادرين على إزالة أقنعتهم بأمان وممارسة التباعد الجسدي عن الآخرين. في جميع الأوقات عند تناول الطعام أو الشراب، يجب على الموظفين ا...
	 تم تخفيض الإشغال وتمت زيادة المسافات بين الموظفين لأقصى درجة ممكنة في أي غرفة أو منطقة يستخدمها الموظفون في تناول الوجبات أو في فترات الاستراحة. تم تحقيق ذلك عبر الآتي:
	o إيفاد الحد الأقصى من الإشغال والذي يتوافق مع تمكين مسافة لا تقل عن 6 أقدام بين الأشخاص في الغرف أو المناطق المُستخدمة في فترات الاستراحة؛ و
	o يتم تقسيم فترة الاستراحة أو أوقات تناول الوجبات لتخفيض الإشغال في الغرف والمناطق المُستخدمة في تناول الوجبات أو في فترات الاستراحة؛ و
	o وضع المناضد على مسافة لا تقل عن ثمانية أقدام مع التأكد من تحقيق مسافة 6 أقدام بين المقاعد وإزالة المقاعد أو وضع علامات عليها لتخفيض الإشغال ووضع علامات على الأرضيات لضمان تحقيق التباعد وتنظيم وضعيات المقاعد بطريقة تُحقق الحد الأدنى من التواصل وجهًا ...
	 يجب على العمال الذين يكونون على مسافة أقل من ستة أقدام من العملاء أو زملاء العمل ولا يرتدون كمامات ارتداء حاجز ثانوي (على سبيل المثال، درع للوجه أو نظارات واقية) بالإضافة إلى كمامة الوجه. كما يجب على جميع الموظفين تقليل الوقت الذي يقضونه مع الزوَّار...
	o يُعتبر الأشخاص مُلقحين بالكامل ضد COVID-19 بعد أسبوعين أو أكثر بعد تلقيهم الجرعة الثانية في سلسلة من جرعتين (Pfizer-BioNTech أو Moderna)، أو بعد أسبوعين أو أكثر من تلقيهم لقاح جرعة واحدة (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen).
	o المستندات التالية 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 لبطاقة ا...
	 يُطلب من الموظفين غسل أو استبدال كمامات الوجه يوميًا.
	 تم فصل جميع محطات العمل بما لا يقل عن ستة أقدام.
	 يتم تطهير غرف الاستراحة الحمامات والمناطق المشتركة الأخرى مرة يوميًا على الأقل، وفقًا للجدول التالي:
	o غرف الاستراحة   ________________________________________________________________________
	o الحمامات            ________________________________________________________________________
	o أخرى ________________________________________________________________________
	 ضمان تدريب العمال المؤقتين أو المتعاقدين في المنشأة بشكل صحيح أيضًا على سياسات الوقاية من COVID-19 والحصول على الإمدادات اللازمة ومعدات الوقاية الشخصية. ناقش هذه المسؤوليات مسبقًا مع المنظمات التي تزود العمال المؤقتين و/أو المتعاقدين.
	 كمامات الوجه مطلوبة عندما يكون الموظفون بالقرب من الآخرين. يجب أن يكون لدى العمال كمامات للوجه متوفرة ويرتدونها في منشأة اللياقة البدنية أو المكاتب أو في المركبات المملوكة للشركة عند السفر مع الآخرين. كمامات الوجه مهمة بشكل خاص إذا كان لا يمكن الحفا...
	 المواد المطهرة وما يتصل بها متاحة للموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	_____________________________________________________________________________________________
	 معقم اليدين الفعال ضد COVID-19 متاح لجميع الموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	_____________________________________________________________________________________________
	 يتم السماح للموظفين بأخذ فترات راحة متكررة لغسل أيديهم.
	 تم توزيع نسخة من هذا البروتوكول على كل موظف.
	 يتم تعيين أدوات ومعدات خاصة ومساحة عمل محددة لكل عامل. يتم تقليل أو إزالة مشاركة الأشياء التي يتم امساكها باليد.
	 يتم تطبيق جميع السياسات الموضحة في قائمة المراجعة هذه بخلاف تلك المتعلقة بشروط التوظيف على موظفي التسليم وأي شركات أخرى قد تكون في المبنى كطرف ثالث.
	 اختياري – قم بوصف التدابير الأخرى:
	_____________________________________________________________________________________________
	 العمليات الداخلية. تقتصر عمليات إنشاء صالة الألعاب الرياضية واللياقة البدنية التي يتم تقديمها في الأماكن الداخلية على 50٪ من الحد الأقصى للإشغال الداخلي للمنشأة بناءً على قانون البناية أو الحريق المعمول به. ينطبق حد الإشغال هذا على الغرف الفردية داخ...
	o يقتصر الحد الأقصى لعدد المستفيدين في المنشأة على: __________________________
	 العمليات الخارجية. يقتصر الإشغال في الأماكن الخارجية على هذا المستوى الذي يمكن جميع الموظفين والمستفيدين من الحفاظ على مسافة 6 أقدام على الأقل من الآخرين في جميع الأوقات.
	 الهياكل والمساحات الخارجية. يجوز للعمليات الخارجية. يجوز إجراء العمليات في الهواء الطلق تحت مظلة أو أي مأوى شمسي آخر، بشرط ألا تكون جوانب المظلة أو المأوى الشمسي مغلقة وأن هناك حركة هواء كافية في الهواء الطلق داخل المساحة. يجب أن تتوافق أي مساحة خار...
	 يتم تصنيف الهياكل الخارجية التي لا تفي بمعايير الولاية للإعدادات الخارجية كإعدادات داخلية، وسيتم احتساب أي زبائن بداخلها وإدراجها كجزء من إجمالي حد الإشغال الداخلي للمنشأة البالغ 50٪.
	 يتم تصنيف الهياكل الخارجية التي لا تفي بمعايير الولاية للإعدادات الخارجية كإعدادات داخلية، وسيتم احتساب أي زبائن بداخلها وإدراجها كجزء من إجمالي حد الإشغال الداخلي للمنشأة البالغ 50٪.
	 يتم تصنيف الهياكل الخارجية التي لا تفي بمعايير الولاية للإعدادات الخارجية كإعدادات داخلية، وسيتم احتساب أي زبائن بداخلها وإدراجها كجزء من إجمالي حد الإشغال الداخلي للمنشأة البالغ 50٪.
	 يجب على الموظفين تعداد دخول وخروج الزبائن بشكل صارم ومستمر عند جميع مداخل المناطق الداخلية والخارجية في صالة الألعاب الرياضية/مؤسسة اللياقة البدنية من أجل تتبع الإشغال وضمان الامتثال لحدود السعة ومتطلبات التباعد الجسدي. قد تختار الصالات الرياضية/مؤس...
	 تجنب اصطفاف أعضاء النادي خارج المنشأة وخذ في الاعتبار تعيين موظف عند مدخل الصالات الرياضية/مؤسسات اللياقة البدنية للمساعدة في الحفاظ على مستويات الإشغال.
	 يجب أن يكون فقط الأعضاء الذين يمارسون الرياضة في الصالات الرياضية/منشأة اللياقة البدنية.
	 يجب على جميع الموظفين ورواد صالة الألعاب الرياضية/منشأة اللياقة البدنية الداخلية أو الخارجية ارتداء كمامة الوجه في جميع الأوقات، ما عدا عند السباحة، أوفي غرفة الساونا/البخار أو عند الاستحمام.
	 يجب أن يتم إعطاء فصول التدريب الجماعي مثل التمارين الرياضية واليوجا والرقص في الهواء الطلق بقدر الإمكان ويجب تعديلها للحد من حجم الفصل لضمان مسافة لا تقل عن ستة أقدام من التباعد الجسدي بين المستفيدين.
	o يجوز تقديم دروس التمرين الجماعي فقط إذا كان من الممكن الحفاظ على متطلبات التباعد وعدم وجود اتصال جسدي من شخص لآخر.
	o بالنسبة لدروس التمارين الرياضية العالية مثل أدوات الأيروبيكس أو التدوير أو التكييف أو الآلات مثل آلات البيضاوية أو آلات المشي أو السلالم، فكر في وضع الأفراد والمعدات على مسافة 8 أقدام على الأقل بدلاً من 6 أقدام.
	 يمكن استخدام الملاعب الرياضية في الهواء الطلق للممارسة الفردية أو للأنشطة حيث يمكن الحفاظ على 6 أقدام من التباعد الجسدي طوال فترة ممارسة النشاط. عندما ينتظر الأشخاص استخدام الصالة، يجب تطبيق حد زمني أقصى لاستخدام الصالة من قبل كل مشارك. يجب على المش...
	 يجب عدم تشجيع دروس اليوجا التي تنعقد في درجات حرارة تزيد عن 100 درجة فهرنهايت.
	 يُسمح بالمدربين الشخصيين إذا حافظوا على مسافة ستة أقدام من العميل وارتداء كمامة الوجه. ويجب على أعضاء النادي ارتداء كمامة الوجه أثناء تلقي التعليمات ويجب تنبيههم للقيام فقط بالتمارين إلى الحد الذي يمكنهم من التنفس بشكل مريح أثناء ارتداء كمامة الوجه ...
	 تم وضع المعدات بفارق 6 أقدام على الأقل مع مسافة أكبر لآلة الركض وغيرها من معدات الأيروبيكس عالية الجهد. يمكن ترتيب المعدات في نمط "X" لتوفير مسافة أكبر. المعدات التي لا يمكن نقلها تم وضع علامة عليها للتأكد من أن الزبائن يمكنهم الحفاظ على مسافة لا تق...
	 استخدم أنماط حركة المرور في اتجاه واحد في جميع الأماكن الخارجية في منطقة اللياقة البدنية مع الإشارات والعلامات المرئية.
	 تم توجيه الموظفين للحفاظ على مسافة لا تقل عن ستة (6) أقدام من الزبائن ومن بعضهم البعض في جميع المناطق في مساحة صالة الألعاب الرياضية/مؤسسة اللياقة البدنية. قد يقترب الموظفون للحظات عند الضرورة لقبول الدفع، أو تسليم السلع أو الخدمات، أو حسب الضرورة.
	 يُسمح بخدمات التدليك ويشترط الامتثال للأجزاء ذات الصلة من بروتوكول خدمات العناية الشخصية المنشور.
	 تم فتح الحمامات، وغرف الاستحمام، وغرف تبديل الملابس الموجودة داخل المنشأة لاستخدام الزبائن بسعة محدودة بنسبة 50%.
	 يجب استخدام اللافتات والعلامات الأرضية لضمان الحفاظ على التباعد الجسدي المناسب أثناء تواجد الزبائن في غرف تبديل الملابس.
	 يجب تنظيف الحمامات المشتركة بانتظام طوال اليوم باستخدام المطهرات المسجلة لدى وكالة حماية البيئة. يجب تنظيف وتعقيم الأسطح التي يتم لمسها مرة يوميًا على الأقل، ولكن بشكل أكثر تكرارًا عند الضرورة مثل الصنابير والمراحيض ومقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة.
	 قم بإنشاء ولصق جدول تنظيف لمنشآت الحمام. تأكد من إغلاق الحمام أثناء عملية التنظيف والتعقيم.
	 ضع في اعتبارك استخدام قائمة مرجعية أو نظام تدقيق لتتبع عدد مرات إجراء التنظيف.
	 تأكد من استمرار تشغيل المرافق الصحية وتجهيزها باستمرار في جميع الأوقات. وفر صابونًا إضافيًا ومناشف ورقية ومعقم لليدين عند الحاجة. قم بتركيب أجهزة تعمل بدون استخدام اليدين - إن أمكن - بما في ذلك صنابير، أحواض وموزعات الصابون وموزعات المطهرات وموزعات ...
	 ضع في اعتبارك تعديل أبواب الحمامات لمتعددة الأبواب حتى يمكن فتحها وإغلاقها دون لمس المقابض أو استخدام أجهزة الفتح أو مشغلي الأبواب باليد، كلما أمكن ذلك. إذا تعذر فتح الباب دون لمس المقبض أو عامل تشغيل الباب باليد، فضع سلال قمامة بجوار الباب لضمان سه...
	 قدم معلومات عن كيفية غسل اليدين بشكل صحيح، بما في ذلك اللافتات المعلقة في الحمامات.
	 فكر في وقف الأنشطة غير الأساسية، بما في ذلك عمليات البيع بالتجزئة ورعاية الأطفال وخدمة الطعام. إذا كانت مرافق اللياقة البدنية تشغل هذه المرافق، فيجب عليها مراجعة واتباع بروتوكولات الصحة العامة المعمول بها في المقاطعة لهذه الأنشطة.
	 يجب أيضًا أن تمتثل منشآت حمامات السباحة الموجودة داخل صالة الألعاب الرياضية لبروتوكولات حمامات السباحة العامة الصادرة عن المقاطعة. تبقى أحواض الاستحمام الساخنة الداخلية مغلقة.
	 يُطلب من جميع الزبائن ارتداء كمامات الوجه أثناء وجودهم في صالة الألعاب الرياضية/مؤسسة اللياقة البدنية. الاستثناء الوحيد هو عندما يمكن للمستفيدين السباحة في حمام السباحة، أو في الساونا/غرف البخار، أو غرف الاستحمام. ينطبق هذا على جميع البالغين والأطفا...
	 يُطلب من جميع الزبائن ارتداء كمامات الوجه أثناء وجودهم في صالة الألعاب الرياضية/مؤسسة اللياقة البدنية. الاستثناء الوحيد هو عندما يمكن للمستفيدين السباحة في حمام السباحة، أو في الساونا/غرف البخار، أو غرف الاستحمام. ينطبق هذا على جميع البالغين والأطفا...
	 يُطلب من جميع الزبائن ارتداء كمامات الوجه أثناء وجودهم في صالة الألعاب الرياضية/مؤسسة اللياقة البدنية. الاستثناء الوحيد هو عندما يمكن للمستفيدين السباحة في حمام السباحة، أو في الساونا/غرف البخار، أو غرف الاستحمام. ينطبق هذا على جميع البالغين والأطفا...
	 يجب تذكير المستفيدين بالحد من مجهودهم إلى مستوى مريح أثناء ارتداء كمامة الوجه والتوقف أو أخذ فترات راحة متكررة من التمرين إذا بدأوا في مواجهة أي صعوبة في التنفس. يجب تغيير الكمامات إذا تبللت أو التصقت بوجه الشخص أو أعاقت التنفس. لدعم سلامة موظفيك وا...
	 يتم إجراء فحص الأعراض قبل دخول أعضاء النادي إلى المنشأة. يجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال أو ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس أو الحمَّى أو القشعريرة، وما إذا كان الشخص يخضع للعزل أو الحجر الصحي. يمكن إجراء هذه الفحوصات شخصيًا أو من خلال...
	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 والمشاركة 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 إرساله إلى المنزل فورًا للحجر الصحي المنزلي. 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.
	 توجد أنظمة للدفع وتسجيل الوصول بدون تلامس، أو - إذا لم يكن ذلك ممكنًا - يتم تعقيم الأنظمة مرة يوميًا على الأقل. قم بالوصف:
	_______________________________________________________________________________________
	 قم بإجراء تنظيف شامل طوال اليوم في مناطق حركة المرور الكثيفة في صالة الألعاب الرياضية أو مبنى مؤسسة اللياقة البدنية التي قد يستخدمها الموظفون، مثل غرف الاستراحة ومناطق الدخول والخروج بما في ذلك السلالم وبئر السلالم والسلالم الكهربائية والدرابزين وأد...
	 قم بتطهير الأسطح ذات الاستخدام المشترك، بما في ذلك آلات ومعدات التمارين الشخصية، ومقابض الأبواب، ومرافق غسل اليدين.
	 مطالبة الأعضاء بتطهير معدات وحصائر وآلات التمرين الشخصية قبل وبعد الاستخدام باستخدام المناديل المطهرة المقدمة لهم. تأكد من توفر أوعية القمامة المبطنة والني تعمل بدون لمس في جميع أنحاء منشأة اللياقة البدنية للتخلص من المناديل المستخدمة.
	o إذا كان الأعضاء غير قادرين أو غير راغبين في مسح/تطهير المعدات بعد التمرين، قم بتوفير علامات "جاهزة للتنظيف" للأعضاء لوضعها على المعدات بعد الاستخدام، للتأكد من تعقيم المعدات من قبل الموظفين قبل الاستخدام التالي.
	 تأكد من تدريب جميع العمال على الاستخدام ولديهم إمدادات كافية من المنظفات والمطهرات لجميع الأغراض - عند الحاجة. اتبع متطلبات Cal/OSHA وتعليمات الشركة المصنعة للاستخدام الآمن ومعدات الحماية الشخصية المطلوبة لمنتجات التنظيف.
	 يجب أن يكون لدى العمال ما يكفي من التهوية (تدفق الهواء) في المناطق التي يقومون بتطهيرها.
	 المرافق الصحية متاحة لاستخدام الموظفين فقط. تأكد من بقاء المرافق الصحية عاملة ومجهزة بشكل مستمر في جميع الأوقات. وفر كميات إضافية من الصابون والمناشف الورقية ومعقم اليدين عند الحاجة. قم بتركيب أجهزة تستخدم بدون استخدام اليدين. إذا أمكن، بما في ذلك ح...
	 تأكد من تفريغ سلال القمامة بانتظام.
	 يجب تذكير المستفيدين بالحفاظ على مسافة ستة أقدام من موظفي التنظيف أو الحراسة. نفذ عملية للتحقق بانتظام من العمال للتأكد من اتباع الزوَّار لهذا البروتوكول. ضمان قدرة العمال على مشاركة هذه المعلومات دون خوف من الثأر أو الانتقام.
	 ضع في اعتبارك تنفيذ نظام سحب للمستفيدين لاستخدام أي معدات وإكسسوارات صغيرة (مثل أشرطة التمرين، الحبال، الحصر، أبسطة التمدد الرغوية، إلخ). تطوير عملية لتنظيف وتطهير هذه العناصر عند العودة.
	 يتم تشجيع الزبائن على إحضار زجاجات المياه الخاصة بهم. شجع المستفيدين على إحضار المناشف والحصائر الخاصة بهم والنظر في حل توفير أي مناشف أو أدوات النظافة الشخصية المقدمة من قبل المنشأة.
	 بالنسبة لأي مناشف، أو مناديل مبللة، أو غيرها من الأغراض المغسولة. قم بتقديم حاوية مغلقة حيث يمكن للمستفيدين وضع المناشف المستعملة أو الأغراض الأخرى. تأكد من عدم إمكانية استخدام هذه الأغراض مرة أخرى حتى يتم غسلها بشكل صحيح إما عن طريق خدمة غسيل تجاري...
	o اطلب من أحد الموظفين توفير البياضات أو المواد الأخرى عند الطلب بدلاً من إنشاء منطقة خدمة ذاتية.
	 يجب إزالة المرافق - بما في ذلك المجلات والكتب ومحطات المياه ذاتية الخدمة (ما لم تكن تعمل بدون لمس)، وغيرها من العناصر المخصصة للمستفيدين - من مناطق جميع المناطق.
	 عند اختيار كيماويات التنظيف، يجب على أصحاب العمل استخدام المنتجات المعتمدة للاستخدام ضد COVID-19 في القائمة المعتمدة من وكالة حماية البيئة (EPA) واتباع تعليمات المنتج. استخدم المطهرات المصنفة لتكون فعالة ضد مسببات الأمراض الفيروسية الناشئة أو محاليل...
	 مطهرات اليد والمناديل وسلال القمامة متاحة للجمهور في منطقة اللياقة البدنية/صالة الألعاب الرياضية في الهواء الطلق. ضع في اعتبارك إنشاء محطة واحدة على الأقل لغسل اليدين متاحة للموظفين والمستفيدين في منطقة في الهواء الطلق.
	 اختياري – قم بوصف التدابير الأخرى (على سبيل المثال، توفير ساعات عمل لكبار السن فقط):
	__________________________________________________________________________________
	o ضع في اعتبارك تنفيذ ساعات خاصة مخصصة للمجموعات المعرضة للخطر أو المعرضين لخطر طبي، بما في ذلك كبار السن الذين يتم قبولهم عن طريق الحجز فقط
	يجب إدراج أي تدابير إضافية غير مدرجة أعلاه في صفحات منفصلة،  والتي يجب على العمل التجاري إرفاقها بهذا المستند.



