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 بروتوكوالت ألصحاب المباني التجاریة  

  األعمال   فتح  إعادة  لدعم  المجتمعیة  والمنظمات  األعمال  أصحاب  وجمیع  الجمھور)  العامة  الصحة(  أنجلوس  لوس  بمقاطعة  العامة  الصحة   إدارة  تدعو
أكثر  الجماعیة  جھودنا  خالل  من.  العامة  واألماكن   الجدیدة   COVID-19  حاالت اإلصابة بمرض  عدد  إبطاء   في  نجحنا  بالمنزل،  أمانًا  بالبقاء 

  العامة الصحة  تطلب  التحول،  ھذا  في  للمساعدة  مكافحة العدوى.العادیة مع تبني تدابیر    الحیاة  جوانب  من  العدید  فتح  بإعادة  سمح  مما  واالستشفاء،
  ویجب   حاسمة  التالیة   القضایا.  التعافي  خطة  مع  یتماشى  بما  الفتح،  إلعادة  للتخطیط  المناسبة  الخطوات  اتخاذ  األعمال التجاریة والمؤسسات  جمیع  من

 :بما أننا بصدد التحول إلى مرحلة أكثر انفتاًحا االنتشار خطر من یقللون والزبائن العمال أن من للتأكد معالجتھا
 والزبون الموظف صحة ودعم حمایة )1(
 المناسب التباعد الجسدي  ضمان )2(
 العدوى بشكل صحیح مكافحة ضمان )3(
 الجمھور مع التواصل )4(
 للخدمات العادل الوصول ضمان )5(

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

 
 معلومات على العثور یمكن. COVID-19 تفشي خالل المستأجرین بحقوق درایة  على یكونوا أن التجاریة العقارات ألصحاب أیًضا المھم من

 . /https://dcba.lacounty.gov/noevictions على اإلیجار وتجمید المدن إلخالء الفردي تعلیق النشاط بشأن إضافیة

 
  مستعدة وتكون أدناه المدرجة بھا المعمول التدابیر  جمیع تنفیذ اإلرشادات  هھذ شملھات  التي األعمال التجاریة جمیع على یجب

 .األعمال  على  تطبیقھ یتم لم  تدبیر أي   تطبیق عدم  سبب لتوضیح
 

  اسم العمل التجاري: 

  عنوان المنشأة: 

  :حریق  رمز لكل لإلشغال،  األقصى الحد

المفتوحة    للمنشأة  المربعة االقدام إجمالي بالتقریب،
 :للجمھور

 

 

 

 

 

 ) األصفر باللون التغییرات تمییز تم( آخر التحدیثات: 

2 /5 /21 : 
  الشرب /الطعام  تناول  عند  أو  مغلق  مكتب  في  بمفردھم  یكونون  عندما  باستثناء  األوقات  جمیع  في  لوجھ ا   غطاء  ارتداء  الموظفین  على  یجب •

 . راحةست اال فترات أثناء
  الموظفین   بین  أقدام  6  بمقدار  التباعد الجسدي  لتمكین  تكوینھا  إعادة  ویجب  معلنة  إشغال   حدود   على  الموظفین  استراحة  غرف  تحتوي  أن  یجب •

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

 بذلك  للقیام المنزل  من  عملھ  بواجبات القیام یمكنھ  المالك قبل   من  موظف  أو  المبنى إدارة مكتب في شخص كل  توجیھ   تم . 

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

 . العمل مكان   إلى العودة بشأن   المناسبة 

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

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

 ذلك أمكن  كلما المنزل من  للعمل المعرضین  للموظفین  تسمح   التي العمل  المناوبات في مھام مثل   إضافیة  حمایة  توفیر  تم . 

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

 . المرض بسبب   المنزل في  إقامتھم  عند  الموظفین  معاقبة  عدم 
 من یجعل   مما علیھا الحصول  للموظف  یحق  قد التي  الحكومة  أو  العمل صاحب  یرعاھا  التي اإلجازة مزایا عن   توفیر معلومات یتم  

ً   السھل المعلومات.  المنزل  في  البقاء  مالیا االطالع على    المرضیة   اإلجازات  تدعم  التي  الحكومیة   البرامج   عن   اإلضافیة   یرجى 
قانون االستجابة األول الخاص    بموجب  للموظفین  المرضیة   اإلجازات  حقوق   ذلك  في   بما  ، COVID19  عن   العمال   وتعویضات

 COVID-19 حاالت التعرض لـب العمل صلة  وافتراض العمال تعویضات مزایا في الموظف  وحقوق   بالعائالت لفیروس كورونا
 .N-62-20األمر التنفیذي ألمر الحاكم  وفقًا  یولیو  5و  مارس  19 بین حدثت التي

 حالة (   مع  تتوافق   أعراض  لدیھ   أو  إیجابیة،   نتائج   لدیھم  الموظفین   من   أكثر  أو  واحد  اختبار  أن   إبالغك   عند  (COVID-19 ،   العمل   صاحب  فإن  
  الموظفین  جمیع  من  الحجر الصحي الذاتي یطلب منھم على الفور  و  عزل أنفسھم في المنزلب)  الحاالت(   لقیام الحالة   بروتوكول  أو  خطة   لدیھ 

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

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

  دخول الموظفین إلى مساحة العمل. یجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال وضیق في قبل  فحص الموظفین یتم
یمكن إجراء ھذه   . الشخص یخضع حالیاً ألوامر العزل أو الحجر الصحيإذا كان ما والتنفس وصعوبة في التنفس والحمَّى أو القشعریرة 

 .راء فحص درجة الحرارة في موقع العمل إذا كان ذلك ممكنًاالفحوصات عن بُعد أو شخصیًا عند وصول الموظفین. یجب إج

  الصحة   إدارة  إلى  التفشي   ھذا   عن   اإلبالغ  العمل   صاحب  على   یجب   یوًما،  14  فترة  خالل  العمل  مكان  في أكثر  أو  حاالت  3 تحدید حالة   في
إذا تم    .www.redcap.link/covidreportأو عبر اإلنترنت على    ) 213(   240- 7821  أو)  888(   397- 3993الرقم  على  العامة 

تحدید المجموعة في موقع العمل، فستبدأ إدارة الصحة العامة في استجابة المجموعة التي تشمل تقدیم إرشادات وتوصیات لمكافحة العدوى،  
سیتم تعیین مدیراً للحاالت من الصحة العامة للتحقیق بشأن الحاالت للمساعدة في توجیھ  كافحة الخاصة بالموقع.  وتدابیر الم  التقنيوالدعم  

 استجابة المنشأة. 

  غطاء الوجھ المناسب الذي یغطي األنف والفم. یجب أن یرتدي الموظف   - بدون تكلفة  - الذین لدیھم اتصال باآلخرین  ن ییُمنح الموظف
جمیع األوقات خالل یوم العمل عندما یكون على اتصال أو من المحتمل أن یكون على اتصال باآلخرین. یجب على  غطاء الوجھ في 

اقي الوجھ مع ثنیھ على الحافة السفلیة،  أن یرتدوا وبعدم ارتداء غطاء للوجھ  الطبیة  تھمرعای مقدم  من  الموظفین الذین تلقوا تعلیمات
الوالیة، طالما تسمح حالتھم بذلك. یفضل أن یتناسب الثني مع الذقن. ال یجب استخدام الكمامات المزودة بصمامات  لالمتثال لتوجیھات 

 . أحادیة االتجاه.
 أو المغلقة  األبواب ذات   الخاصة  المكاتب في  بمفردھم   العمل  عدا أثناء  األوقات جمیع في الوجھ  أغطیة   ارتداء الموظفین  جمیع على یجب  

 الموظف  ارتفاع تتجاوز  صلبة  أقسام ذات مقصورات في  یعملون الذین  للموظفین السابق  االستثناء تجاوز تم .  الشراب أو الطعام  تناول  عند 
 . الوقوف  أثناء 

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

  عن   وبعیًدا الطلق  الھواء في  بذلك  القیام یفضل الشرب  أو الطعام تناول عند .  اآلخرین  من  األقل على أقدام   ستة  مسافة  على الحفاظ  الموظفین
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https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://www.redcap.link/covidreport
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  تناول كان إذا االستراحة   غرفة  في  الطعام تناول  من  بدالً   العمل محطة  أو  المقصورة في  الشراب أو  الطعام تناول  یُفضل. أمكن إن اآلخرین 
 . بین العمال  وحواجز  أكبر مسافة  یوفر عمل محطة  أو  مقصورة في الطعام

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

o المناطق الُمستخدمة  أقدام بین األشخاص في الغرف أو    6إلشغال والذي یتوافق مع تمكین مسافة ال تقل عن  ل الحد األقصى    الفتة   نشر
 في فترات االستراحة؛ و 

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

o   المقاعد أو وضع عالمات علیھا لتخفیض  أقدام بین المقاعد وإزالة    6أقدام مع التأكد من تحقیق مسافة    6وضع المناضد على مسافة
اإلشغال ووضع عالمات على األرضیات لضمان تحقیق التباعد وتنظیم وضعیات المقاعد بطریقة تُحقق الحد األدنى من التواصل  

لتباعد  وجًھا لوجھ. یُشجع استخدام الحواجز لمنع ازدیاد االنتشار ولكن ال یجب اعتباره بدیًال لتخفیض اإلشغال والحفاظ على ا
 الجسدي.     

 یومیًا  الوجھ  أغطیة  أو استبدال غسل الموظفین من  یُطلب . 

 مخففة ظروف ھناك تكن لم ما أقدام ستة عن یقل ال بما اإلنتاج خطوط على األفراد أو الفردیة العمل محطات أو  المشغولة المكاتب جمیع فصل یتم  
 .وجیزة زمنیة لفترات  أوثق اتصال تتطلب

 االستراحة  غرف في  التباعد الجسدي على الحفاظ لضمان الراحة فترات یتم تقسیم الساعة، العمل ب و األجور لوائحل وفقًا. 

 حول   التواجد عند الوجھ أغطیة واستخدام الجسدي التباعد على بالمحافظة تتعلق بتعلیمات التوصیل وموظفي  والبائعین الموظفین جمیع تزوید تم 
 .اآلخرین

 التالي  للجدول  وفقًا  متكرر،  بشكل األخرى  المشتركة  والمناطق  والحمامات  االستراحة  غرف   تطھیر یتم: 
  غرف االستراحة     _____________________________________________________ 
  ___ الحمامات______________________________________________________ 
 أخرى ___________________________________________________________  

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

 ضد  الفعال الیدین  معقم COVID-19  التالیة ) المواقع(  الموقع في الموظفین  لجمیع متاح:  
 

  التالیة ) المواقع(  الموقع في  الموظفین  لجمیع متاحان والماء  الصابون: 
 

  أیدیھم لغسل متكررة راحة  بفترات للموظفین یُسمح . 

 وظیفة  مھام  من  كجزء  العمل ساعات أثناء التنظیف  مھام  تعیین  یجب. التنظیف  ممارسات  لتنفیذ مناوباتھم أثناء الوقت العمال منح  یتم  
 . لموظف ا

 التي یتم   العناصرمساحة العمل و مشاركة  إزالة  أو تقلیل   یتم  .كلما أمكن  محددة عمل ومساحة  لكل عامل  خاصة  ومعدات  أدوات  تعیین  یتم
  معدات: یلي ما  ذلك  في  بما -  اتكرارً  أكثر أیھما -  االستخدامات  أو المناوبات بین  تطھیرھا یتم  العناصر،   مشاركة  یجب . عندماتداولھا بالید 

 مناطق  في الموجودة  واألسطح   اسات، والدبَّ  المفاتیح، ولوحات  والھواتف،   والطابعات،  الفاكس،  وأجھزة النسخ،  آالت  مثل المشتركة  المكاتب
  . للسطح  مناسب   بمنظف  الخ  ...المشتركة  العمل ومحطات االستقبال

 ینموظفال جمیع على  البروتوكول ھذا  من  نسخة  توزیع  تم . 

 األخرى التدابیر قم بوصف  – اختیاري : 
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 ) المنشأة  على   ینطبق ما  كل یرجى اختیار (  تدابیر لضمان التباعد الجسديب. 

 مكان داخل سواء -   االصطفاف إلى  األفراد یضطر قد  حیث مكان أي في  أقدام ستة عن تقل ال مسافة على األخرى العالمات أو الشریط وضع تم 
 .المسافة على للحفاظ  العالمات الستخدام اروالزوَّ  الموظفین توجھ الفتاتوجود  مع -   العامة مداخلھ وخارجالمبنى 

 عند للحظات الموظفون یقترب  قد البعض؛ بعضھم ومن والضیوف الزبائن من األقل على أقدام  ستة  مسافة على للحفاظ الموظفین توجیھ تم  
 .الضرورة حسب أو الخدمات، تقدیم أو السلع تسلیم أو الدفع، لقبول الضرورة

 أوقات خالل ؛ راكبي المصعد بین أقدام  6 التباعد الجسدي لمسافة   على الحفاظ مع استیعابھم یمكن الذین األشخاص عدد على  المصعد سعة  تقتصر  
  أقدام 6 بالتباعد الجسدي لمسافة یسمح ال  مصعد ألي مرة كل  في  أقل  أو  أفراد  4 إلى  الرقم ھذا تعدیل یمكن ،منھ خروجالمبنى وال لدخول الذروة

  الیومي  والعدد ،المبنى طوابق   وعدد  المصاعد،  أحجامیجب مراعاة و . القماشیة الوجھ أغطیة ارتداء الركاب  جمیع على  یجبكما  .الراكبین بین
  .المصاعد  لراكبي المناسبة التباعد الجسدي  إرشادات لوضع والزائرین للموظفین

 الساللم تنظیف زیادة مع" األسفل " أو" األعلى"  المرور لحركة الساللم فتح تم المصاعد، حركة لتسھیل. 

 الجسديالتباعد   لدعم) االنتظار غرف أو االستقبال مناطق  أو الردھة مثل( للجمھور المفتوحة المناطق في  األثاث فصل یتم. 

 بالتباعد الجسدي  للسماح أقدام 6 بمقدار االستقبالمكاتب  فصل تم. 

 التباعد  زیادة طریق عن أو الحواجز، باستخدام مقیدة أو مغلقة) الصغیرة والمطابخ االستراحة غرف المثال، سبیل على( المشتركة المناطق
 .ویتم التفاعل بینھم األفراد یتجمع أن المرجح من حیث الصغیرة والمطابخ  االستراحة غرف  في الكراسي /الطاوالت  بین الجسدي

 االستراحة غرف مثل الشدید االزدحام مناطق أو  المشتركة المناطق ةخاص منطقة، أي في التجمع على ین والمستأجرینالموظف یشجع ال  
 .والساللم  والممرات  والحمامات

 إنشاء تم فقط؛ الخروج أو الدخول أبواب المثال، سبیل على( االتصال لتقلیل العمل مكان داخل المرور حركة تدفق تعدیل یتم ممكن، حد  أقصى إلى 
 .)مقابلة بعضھم البعض من الموظفین تمنع  بطریقة  األقدام على السیر لحركة مرور ممرات أو اتجاھیة ممرات

 تتنافى مع التباعد الجسدي التي التحیة أشكال من غیرھا أو  المصافحة عن التوقف إلىوالمستأجرین  الموظفین توجیھ تم. 

  10 على تقتصر فإنھا ضروریة،  الشخصیة االجتماعات كانت إذا. االفتراضیة االجتماعات علىبشدة  الشخصیة  االجتماعاتال یتم تشجیع  
 .التباعد الجسدي على للحفاظ یكفي بما كبیرة غرف في ویتم عقدھا القماشیة الوجھ أغطیة ارتداء المشاركین جمیع على ویجب   أقل أو مشاركین

 ) المنشأة   على ینطبق  ما كلیرجى اختیار (  ج. تدابیر لضمان مكافحة العدوى 

 الھواء  وتكییف والتھویة  التدفئة  نظام )HVAC ( ،منظفات تركیب اعتبارك في  ضع . ممكن حد  أقصى إلى  التھویة زیادة  تمتیعمل بكفاءة عالیة  
  الخارجي  الھواء كمیة لزیادة  أخرى تعدیالت  وإجراء ممكنة  كفاءة أعلى إلى المبنى في  الھواء  مرشحات   وترقیة   الكفاءة عالیة متحركة  ھواء

 . األخرى  والمساحات  المكاتب  في  والتھویة

 ممكن  حد أقصى إلى ، ) ذلك إلى وما  القھوة وأكواب الثالثة، الثقب وأقالم  الدبَّاسات،  مثل(  المشتركة  االشیاء أو  المواد من  التخلص  تم . 
 ة متخصص  تنظیف خدمة خالل من منتظم بشكل بالكاملألماكن المشتركة داخل المبنى ل الشامل التنظیف یتم. 

 ذلك  إلى وما القمامة، وسالل ممكن، ال یتم لمس األبواب، حد  أقصى إلى. 

 وأسطح العمل، اإلضاءة، ومفاتیح األبواب، ومقابض الطاوالت، مثل متكرر بشكل لمسھا یتم التي شیاءألوا  المشتركة المناطق تطھیر یتم  
 والدرابزین النسخ، آالت/والطابعات التي تعمل باللمس، والشاشات وأزرار المصاعد، ومفاتیح المفاتیح، ولوحات والھواتف، والمكاتب، والمقابض،

 .المصنعة الشركة االستخدام الصادرة عن  واتباع تعلیمات )EPAالبیئة (  حمایة وكالة من المعتمدة المطھرات باستخدام بانتظام

 التالیة) المواقع( الموقع في الموظفین لجمیع متاحة  بھا یتصل وما  المطھرة المواد: 
 

 اروالزوَّ  والمستأجرین الموظفین بین االتصال من للحد مثبتة بالستیكیة حواجز بھا االستقبال  مناطق ممكنًا، ذلك كان إذا. 

 الزائر اسم یتضمن الذيار الزوَّ  سجل  في مسبقًا تسجیلھم ویتم ةللزیار فقط تحدید موعد طریق عنالمبنى  ارزوَّ  یتم استقبال ممكن، حد  أقصى إلى 
 آخر  بشخص  مصحوبًا الزائر یكون أن  یجب كان إذاو. وحدھم لمواعیدھم للحضور ارالزوَّ  توجیھ یتمو .اإللكتروني البرید وعنوان  الھاتف ورقم

 .ارالزوَّ  سجل في معلوماتھ تسجیل یتم ،)قاصرون  أطفال لدیھ أو ،اً قاصر الزائر ألن  أو الترجمة، في  للمساعدة المثال، سبیل على(

  اریتم إجراء فحص األعراض قبل دخول إلى المنشأة. یجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال أو ضیق في   الزوَّ
ى أو القشعریرة . یمكن إجراء ھذه  وما إذا كان الشخص یخضع حالیاً ألوامر العزل أو الحجر الصحي التنفس أو صعوبة في التنفس أو الحمَّ
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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 المبنىدخول  والتي تنص على منع    .الزوَّ

 الذین یصلون إلى المنشأة بارتداء غطاء الوجھ في جمیع األوقات (باستثناء أثناء األكل أو  ار المبني سكان وزوَّ  ة توجیھ عنایة الساد یتم
ینطبق ھذا على جمیع البالغین واألطفال من عمر سنتین فما فوق.  وإن أمكن) أثناء تواجدھم في المنشأة أو على أرض المنشأة.  - الشرب 

لدعم سالمة موظفیك والخاص بھم من ارتداء أیًا منھا. طبیبھم  غطاء الوجھ من قبل یعفى فقط األشخاص الذین تلقوا تعلیمات بعدم ارتداء  و
ار الذین یصلون بدونھا.  ار اآلخرین، یجب توفیر غطاء للوجھ للزوَّ  والزوَّ

 العمالء خدمة  ومنطقة الردھة أو االستقبال منطقة مثل محددة مناطق على المبنى إلى  ارالزوَّ المستأجرین و حركة  تقتصر ممكن، حد  أقصى إلى  
 .العامة والحمامات  االجتماعات أو المؤتمرات وقاعات

 في التجمع من بدالً  المكتبیة المساحات إلى الدخول عند االجتماعات غرف إلى الزَوار و/أو المستأجرین لتوجیھ الموظفون یتوفر األمر، لزم إذا  
 .المشتركة المناطق أو الردھات

 آخر شخص أي لمس وتجنب الوالدین، أحد  بجانب أطفالھم بقاء من التأكد أطفال بصحبة المبنى إلى یصلون الذین والمستأجرین الزائرین على یجب  
 .بذلك العمر سمح إذا وضع كمامة ویتم إلیھم، ینتمي ال يءش أي أو

 المنشأة دخول  للجمھور مسموًحا كان إذا للجمھور مفتوحة للجمھور المفتوحة  الحمامات تكون ما عادة. 

 مكان أي وفي االستقبال، مكتب فيو  منھ، بالقرب أو المنشأة مدخل عند للجمھور  القمامةسالل و منادیلوال والماء والصابون الید معقمات تتوافر 
 .مباشر تفاعل األشخاص في  یكون حیث مباشرة الخارج في  أو العمل مكان داخل آخر

 األعمال وجداول  والنماذج التفتیش وعملیات والفواتیر التوثیق مثل(  الورقیة النماذج من  بدالً  الرقمیة الملفات استخدام یُشجع(. 

 التالي  للجدول  وفقًا  متكرر،  بشكل األخرى  المشتركة  والمناطق  والحمامات  االستراحة  غرف   تطھیر یتم: 
  غرف االستراحة     _____________________________________________________ 
  ___ الحمامات______________________________________________________ 
  أخرى _________________________________________________________________  

 أمكن إنالدراجات  تخزین سعة وزیادة مفتوحة بالدراجة التنقل  تدعم  التي التحتیة للمبنى البنیة. 

 (مثال: تحدید ساعات العمل لخدمة كبار السن فقط)  األخرى التدابیر وصف قم ب  – اختیاري : 

 

 د. تدابیر التواصل مع الجمھور 

 للمبنى العامة  المداخل  جمیع في  البروتوكول ھذا  من نسخة  نشر یتم. 

 التباعد على الحفاظ المثال، سبیل على( المبنى داخل السالمة على  الحفاظ كیفیة حول  للجمھور واضحة   إرشادات لتوفیر الالفتات نشر تم 
 .)ذلك إلى وما الوجھ غطاء ارتداء الجسدي،

 أعراض   لدیھم  كان  إذا  المبنى  دخول  تجنب:  علیھم  یجب  أنھ  اروالزوَّ   الموظفین  جمیع  إلبالغ  بالمبنى  عام  مدخل  كل  عند  الالفتات  نشر  یتم  
COVID-19    أو    جسم،ال  أو  آالم في العضالت  أو   إرھاق  أو  التنفس  في  صعوبة   أو  التنفس  في  ضیق  أو  سعال  أو  قشعریرة  أو  ىحمَّ من

 . إسھال  أو قيء،  أو غثیان ، أواألنف سیالن  أو احتقانأو  الحلق،  التھابأو  ، شمال أولحاستي التذوق   جدید فقدان  صداع،

 استخدام  وجوب حول واضحة  معلومات) ذلك إلى وما االجتماعي، التواصل وسائل  الویب، موقع( العمل  لمكان اإللكترونیة المنافذ توفر  
 .الصلة ذات  القضایا من وغیرھا المواعید، بتحدید المتعلقة  والسیاسات  الوجھ، غطیةأ

 الحیویة  الخدمات إلى  العادل  الوصول تضمن التي   التدابیرھـ. 

  العمالء/للزبائن الخدمات الحیویة تم تحدید أولویة. 

 اإلنترنت عبر بعد عن تقدیمھا یمكن التي الخدمات  أو المعامالت  نقل تم. 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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 عند تواجدھم في  عالیة  لمخاطر المعرضین  أو/و  التنقل على قیود  لدیھم الذین للزبائن والخدمات  السلع إلى  الوصول لضمان تدابیر وضع یتم  
 . العامة األماكن

 

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

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

اسم جھة اتصال العمل  
 رقم الھاتف:   التجاري: 

 

    

    تاریخ آخر مراجعة: 
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