إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
أمر مسؤول الصحة
بروتوكوالت إعادة فتح األلعاب المائية العامة
آخر التحديثات:

 :20/29/6تم توفير تفاصيل إضافية بخصوص اإلبالغ عن الحاالت إلدارة الصحة.
 :20/8/7تم إضافة تفاصيل بخصوص مزايا إجازات الموظفين.
والزوار.
 :20/17/7تم تقديم معلومات إضافية بشأن أغطية الوجه وفحص األعراض للموظفين
َّ

ﻣ

تبنى إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس نهجًا مرحليًا ،مدعو ًما بالخبرة العلمية والصحية العامة ،التي تتماشى مع خارطة طريق كاليفورنيا
للسماح بإعادة الفتح اآلمن لأللعاب المائية العامة.

ﮭﻣ

تبقى األلعاب المائية الموجودة داخل المتنزهات مغلقة حتى يُسمح لها باستئناف التشغيل المعدل أو الكامل.

ل-

يجب على جميع مشغلي األلعاب المائية العامة التي تشملها هذه اإلرشادات تنفيذ جميع التدابير المعمول بها المدرجة أدناه باإلضافة إلى أي أقسام ذات صلة من
بروتوكول حمام السباحة العام وأن يكونوا مستعدين لتوضيح سبب عدم تطبيق أي تدبير لم يتم تطبيقه.

تغطي القائمة المرجعية ما يلي:
( )1سياسات وممارسات مكان العمل لحماية صحة الموظفين
( )2تدابير لضمان التباعد الجسدي
( )3تدابير لضمان مكافحة العدوى
( )4التواصل مع الموظفين والجمهور
( )5تدابير لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الحيوية.

ﺧدم
ﺳﺗ
رﻣ
ﻏﯾ

يرجى مالحظة ما يلي :قد يتم تحديث هذا المستند كلما توفرت معلومات ومصادر إضافية ،لذا تأكد من االطالع على الموقع اإللكتروني لمقاطعة
لوس أنجلوس على  /http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirusبانتظام للحصول على أي التحديثات التي تطرأ على هذا
المستند.

يجب معالجة هذه المجاالت الرئيسية الخمسة بينما تقوم منشأتك بتطوير أي بروتوكوالت إلعادة الفتح.

يجب على جميع األعمال التجارية التي تشملها هذه اإلرشادات تنفيذ جميع التدابير المعمول بها المدرجة أدناه وتكون مستعدة
لتوضيح سبب عدم تطبيق أي تدبير لم يتم تطبيقه على العمل التجاري.

اسم العمل التجاري:
عنوان المنشأة:
تاريخ النشر:
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إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
أمر مسؤول الصحة
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  65عا ًما ،والذين يعانون من حاالت صحية مزمنة) بعمل يمكن القيام به من
المنزل كلما أمكن ذلك.
تم إخبار جميع الموظفين بعدم القدوم إلى العمل إذا كانوا مرضى ،واتباع إرشادات إدارة الصحة العامة للعزل الذاتي  -إن أمكن.
 oإنشاء قائمة بالموظفين االحتياطيين المدربين.

o

ﻣ

يتم تزويد العمال بمعلومات عن مزايا اإلجازة التي يرعاها صاحب العمل أو الحكومة التي قد يحق للموظف الحصول عليها مما يجعل من السهل
ماليا ً البقاء في المنزل .يرجى االطالع على المعلومات اإلضافية عن البرامج الحكومية التي تدعم اإلجازات المرضية وتعويضات العمال عن
 ،COVID19بما في ذلك حقوق اإلجازات المرضية للموظفين بموجب قانون االستجابة األول الخاص بالعائالت لفيروس كورونا وحقوق الموظف
في مزايا تعويضات العمال وافتراض صلة العمل بـ  COVID -19وفقًا ألمر الحاكم األمر التنفيذي .N-62-20

ﮭﻣ

ل-

عند إبالغك أن اختبار واحد أو أكثر من الموظفين إيجابي ،أو لديه أعراض تتوافق مع (حالة)  ،COVID-19فإن صاحب العمل لديه خطة أو
بروتوكول لعزل الحالة (الحاالت) في المنزل ويطلب الحجر الصحي الفوري الذاتي من جميع الموظفين الذين تعرضوا في مكان العمل
ً
بروتوكوال لجميع الموظفين المعزولين للوصول إلى أو إجراء
الخاص بالحالة (الحاالت ) .يجب على خطة صاحب العمل أن تأخذ في االعتبار
اختبار  COVID-19لتحديد ما إذا كانت هناك حاالت تعرض إضافية في مكان العمل ،والتي قد تتطلب تدابير إضافية لمكافحة COVID-
 .19راجع إرشادات الصحة العامة حول االستجابة لـ  COVID - 19في مكان العمل

ﺧدم
ﺳﺗ
رﻣ
ﻏﯾ

في حالة علم المالك أو المدير أو المشغل بثالث (  )3حاالت أو أكثر من  COVID-19داخل مكان العمل خالل فترة  14يو ًما ،يجب على
صاحب العمل إبالغ هذه المجموعة إلى إدارة الصحة العامة على الرقم  )888 ( 397 -3993أو  .)213 ( 240 -7821إذا تم تحديد المجموعة
في موقع العمل ،فستبدأ إدارة الصحة العامة في استجابة المجموعة التي تشمل تقديم إرشادات وتوصيات لمكافحة العدوى ،والدعم الفني وتدابير
المكافحة الخاصة بالموقع .سيتم تعيين مديراً للحاالت من الصحة العامة للتحقيق بشأن الحاالت للمساعدة في توجيه استجابة المنشأة.
يتم فحص الموظفين قبل دخول الموظفين إلى مساحة العمل .يجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال وضيق في التنفس
وصعوبة في التنفس والح َّمى أو القشعريرة وإذا كان الموظف على اتصال بشخص معروف إصابته بـ  COVID - 19في آخر  14يو ًما .يمكن
إجراء هذه الفحوصات عن بُعد أو شخصيًا عند وصول الموظفين .يجب إجراء فحص درجة الحرارة في موقع العمل إذا كان ذلك ممكنًا.

يُمنح الموظفون الذين لديهم اتصال باآلخرين  -بدون تكلفة  -غطاء الوجه المناسب الذي يغطي األنف والفم .يجب أن يرتدي الموظف
غطاء الوجه في جميع األوقات خالل يوم العمل عندما يكون على اتصال أو من المحتمل أن يكون على اتصال باآلخرين .يجب على
الموظفين الذين تلقوا تعليمات من مزودهم الطبي بعدم ارتداء غطاء للوجه ارتداء واقي الوجه مع ثنيه على الحافة السفلية ،لالمتثال
لتوجيهات الوالية ،طالما تسمح حالتهم بذلك .يفضل أن يتناسب الثني مع الذقن .ال يجب استخدام الكمامات المزودة بصمامات أح ادية
االتجاه .ال يحتاج الموظفون إلى ارتداء غطاء الوجه عندما يكون الموظف بمفرده في مكتب خاص أو حجرة محاطة ذات فاصل صلب
يتجاوز ارتفاع الموظف عند وقوفه.
تم توجيه تعليمات للموظفين بغسل أو استبدال أغطية الوجه يوميًا.

ال يحتاج الموظفون إلى ارتداء غطاء الوجه القماشي عندما يكونوا داخل المياه.

يتم تقسيم فترات الراحة لضمان الحفاظ على ستة (  )6أقدام بين الموظفين في غرف االستراحة في جميع األوقات.

يحظر على الموظفين األكل أو الشرب في أي مكان آخر بخالف المناطق المحددة للتأكد من ارتداء الكمامات باستمرار وبشكل صحيح.
المواد المطهرة وما يتصل بها متاحة للموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
____________________________________________________________________
معقم اليدين الفعال ضد  COVID-19متاح لجميع الموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
_____________________________________________________________________
يتم السماح للموظفين بأخذ فترات راحة متكررة لغسل أيديهم.
تم توزيع نسخة من هذا البروتوكول على كل موظف.
اختياري – قم بوصف التدابير األخرى:
_____________________________________________________________________
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إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
أمر مسؤول الصحة
ب .تدابير لضمان التباعد الجسدي
الحد من استخدام األلعاب المائية لضمان تمكن المستخدمين من الحفاظ بقدر اإلمكان على مسافة  6أقدام جسديا ً من األشخاص غير أفراد األسرة.
يمكن أن يساعد استخدام نسبة زائر واحد لكل  36قد ًما مربعًا من منطقة األلعاب المائية في تحديد هذا الحد.
o

الزوار المسموح لهم باستخدام زائر واحد لكل  36قد ًما مربعًا________ :
تحديد قدم مربع منصة الرض الحالية ______ :حدد عدد َّ

o

ضع في اعتبارك تنفيذ الحجوزات الستخدام األلعاب المائية.

تعيين شخص (أشخاص) مسؤول عن المراقبة والتأكد من عدم تجاوز الحد األقصى لعدد مستخدمي األلعاب المائية على النحو الموضح أعاله .الشخص
المعين مسؤول أيضًا عن ضمان االلتزام بهذه البروتوكوالت بشكل يومي .يجب على الالفتات أيضًا توجيه اآلباء للمساعدة في التأكد من امتثال األطفال
للتباعد الجسدي واستخدام أغطية الوجه القماشية لألطفال من سن  3سنوات وما فوق عندما ال يكونون في الماء.

ﻣ

قم بتنظيم الخطوط بعالمات أو طرق أخرى للمساعدة في ضمان التباعد الجسدي أثناء انتظار دخول مرفق األلعاب المائية.

ﮭﻣ

حدد ساعات عمل مرفق األلعاب المائية للسماح بالمراقبة المناسبة.

يجب استخدام الحواجز إلحاطة منطقة األلعاب المائية للتحكم في الدخول والخروج.

ل-

يجب إزالة مناطق الجلوس في منطقة األلعاب المائية أو تطويقها لمنع التجمعات.

تم تنفيذ تدابير لضمان التباعد االجتماعي (يبقى األفراد على األقل  6أقدام بعيداً عن أولئك الذين ال يعيشون معهم).
يتم مراقبة غرف التغيير والحمامات للتأكد من أن عدد األشخاص الموجودين في نفس الوقت يسمح التباعد الجسدي المناسب.
حظر الحفالت أو التجمعات من غير أفراد األسرة الواحدة في جميع المناطق المشتركة بما في ذلك األلعاب المائية.

ﺧدم
ﺳﺗ
رﻣ
ﻏﯾ

ج .تدابير مكافحة العدوى

استشر الشركة أو المهندس الذي قام بتصميم المكان المائي لتحديد أي مطهرات القائمة  Nالمعتمدة من وكالة حماية البيئة هي األفضل للمكان المائي.
يجب اختبار مستويات الكلور كل ساعة ويجب اختبار مستويات  PHمرتين في اليوم أو أكثر حسب الحاجة .يجب أن تتجاوز كيمياء المياه الحد األدنى
من التوصيات.
بالنسبة للمرافق التي لم تكن تعمل ،قم بدفق تركيبات المياه الساخنة والباردة لمدة خمس دقائق قبل إعادة الفتح الستبدال المياه القديمة في السباكة بالمرفق
بمياه عذبة وآمنة.
مطهرا معتمدًا من وكالة حماية
نفذ خطة تنظيف وتطهير لألسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر ولألشياء المشتركة في كل مرة يتم استخدامها .استخدم
ً
البيئة .سيتم تنظيف وتعقيم ما يلي بشكل متكرر ،وفق الجدول التالي:
o

المقابض وأسطح المراحيض ومحطات غسل اليدين ومحطات تغيير الحفاضات واالستحمام
_________________________________________________

o

المرافق ذات االستخدام المشترك (أي الخزائن ) _____________________________________

o

المراحيض وغرف االستحمام
________________________________________________

o

أخرى ___________________________________________________________

أغلق المناطق حسب الحاجة للتنظيف والتطهير.
 oقم بإزالة القمامة والنفايات ،وتنظيف المناطق بضغط الهواء أو مسحها .افحص وأبلغ عن أي مخاطر محتملة.
 oتأكد من خلو جميع المصارف من الحطام أو الصخور أو الزجاج أو أي أجسام غريبة أخرى.
يتم تذكير الضيوف الذين يصلون إلى المنشأة بارتداء غطاء الوجه في جميع األوقات ( باستثناء أثناء األكل أو الشرب  -إن أمكن ) أثناء تواجدهم
في المنشأة أو على أرض المنشأة .ينطبق هذا على جميع البالغين واألطفال من عمر سنتين فما فوق .يعفى فقط األشخاص الذين تلقوا تعليمات
والزوار اآلخرين ،يجب توفير
بعدم ارتداء غطاء الوجه من قبل مقدم الرعاية الطبية الخاص بهم من ارتداء أيًا منها .لدعم سالمة موظفيك
َّ
للزوار الذين يصلون بدونها.
غطاء للوجه
َّ
ال يشترط ارتداء أغطية الوجه أثناء التواجد داخل المياه.
يتم إجراء فحص األعراض قبل دخول الضيوف إلى األلعاب المائية .يجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال أو ضيق
Page 3 of 4

Reopening Protocol for Public Splash Pads
)07/17/20 (Arabic
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أمر مسؤول الصحة
في التنفس أو صعوبة في التنفس أو الح َّمى أو القشعريرة .يمكن إجراء هذه الفحوصات شخصيًا أو من خالل طرق بديلة مثل أنظمة تسجيل
الزوار الذين يعانون من هذه األعراض إلى
الوصول عبر اإلنترنت أو من خالل الالفتات المنشورة عند مدخل المنشأة والتي تنص على منع
َّ
المبنى.
ضمان توفير إمدادات كافية لدعم النظافة الصحية في جميع األوقات .تشمل المستلزمات الصابون ومعقم اليدين الذي يحتوي على الكحول
بنسبة  ٪60على األقل ومناشف ورقية ومناديل وسالل القمامة.
يتم تغطية نوافير الشرب لمنع االستخدام.
يجب على األفراد إحضار طعامهم ومشروباتهم الخاصة التي ال ينبغي مشاركتها من قبل أفراد من خارج األسرة.
يجب إيقاف تشغيل الميزات التي يتم لمسها بشكل متكرر والتي يمكن استخدامها من قبل األطفال مثل مدافع اليد أو تغطيتها أو إزالتها.
لن يسمح بألعاب الماء الشخصية في أي وقت داخل أو حول األلعاب المائية.

ﻣ

يجب عدم مشاركة األشياء التي يتم إحضارها إلى األلعاب المائية مع اآلخرين من غير أفراد األسرة.

د .تدابير التواصل مع الجمهور

ﮭﻣ

يتم تشجيع األفراد على إحضار المناشف الخاصة بهم إلى األلعاب المائية ويجب عدم مشاركة المناشف مع أولئك الذين هم من غير أفراد
األسرة.

ل-

يتم نشر نسخة من هذا البروتوكول في جميع المداخل العامة للمنشأة.

يتم نشر الالفتات عند كل مدخل عام لمنشأة األلعاب المائية إلبالغ المستخدمين بما يلي:

ﺧدم
ﺳﺗ
رﻣ
ﻏﯾ

 oابق في المنزل إذا كان مريضًا أو لديك أعراض تتوافق مع .COVID-19

 oحافظ على التباعد االجتماعي لستة أقدام من غير أفراد األسرة قدر اإلمكان وعدم االنخراط في أي اتصال جسدي غير ضروري في األلعاب
المائية .يجب على اآلباء مساعدة أطفالهم في االمتثال لهذه التوصيات.
كثيرا أو استخدم المطهر عند الدخول إلى األلعاب المائية.
 oاغسل يديك
ً

 oقم بارتداء غطاء الوجه عند التجول عبر المناطق المشتركة في المنشأة ،بما في ذلك من وإلى األلعاب المائية وفي الحمامات المشتركة .قم
بتذكير األطفال بإزالة غطاء الوجه القماشي عند دخول األلعاب المائية.

هـ .التدابير التي تضمن الوصول العادل للخدمات الحيوية

تم تحديد أولويات تقديم الخدمات ذات األهمية الحاسمة للمستفيدين/المستفيدين.

يتم اتخاذ التدابير لضمان الوصول إلى السلع والخدمات للزبائن الذين لديهم قيود على التنقل و/أو المعرضين لمخاطر عالية في األماكن
العامة.

يمكنك أيضًا العثور على إرشادات من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها فيما يتعلق بالتباعد االجتماعي وإجراءات تطهير المنشأة/السطح على
.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html
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