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Rپروتکل بازگشایی برای مؤسسات مراقبت شخصی: ضميمه 

اند()تغييرات با رنگ زرد مشخص شده: های اخيربروز رسانی 

برای محافظت کوبی در ناحيه بينی و دهان مجاز است. پزشکان ارائه دهنده این خدمات باید عالوه بر ماسک صورت،  انجام خدمات پيرسينگ و خال :  5/20/2021
تشویق شوند و از تهویه مناسب فضا اطمينان یابند. بخار درمانی و اکسيژن درمانی دیگر    ترصورت نيز بپوشند و به استفاده از ماسک با کيفيت  از چشم یک محافظ

آنها را از سر گرفت. توان استفاده از رو میشوند و با رعایت پروتکل پيشبندی نمیهای توليد هوا ذرات دستهتحت عنوان رویه

همچنان عامل ایجاد خطری   19-، اما کوویدثابت مانده استکاهش یافته و    19-باختگان کووید، موارد بستری در بيمارستان و تعداد جان 19-شمار مبتالیان کووید
های خود را اصالح ها و فعاليتبرای کاهش خطر شيوع بيماری، عملياتشگرف برای جوامع بوده و کليه افراد و مشاغل ملزم هستند اقدامات پيشگيرانه اتخاذ کرده و  

 نمایند.

محور محلی  -های فعاليتمنظور لغو برخی محدودیتتر این ایالت، پروتکل پيش رو به به دليل ورود شهرستان لس آنجلس به »سطح زرد« طرح کلی اقتصادی ایمن
 های تجاری خود بکاهند.در فعاليت 19-روند و به الزامات این پروتکل پایبند باشند تا از شيوع احتمالی کوویدها باید با احتياط پيش مجموعهبروز رسانی شد.  

رویکردی مرحله اتخاذ  با  آنجلس  بهداشت عمومی شهرستان لس  و تخصص خوداداره  دانش  پایه  بر  اجازه میای  و کارها  برخی کسب  به  ایمنی  ،  با  تا  بيشتر دهد 
مشتری است شود که انجام آن مستلزم لمس صورت یا بدن  . شرایط زیر مختص خدمات مراقبت شخصی است، که شامل خدماتی میهای خود را از سر گيرندفعاليت

مطابق با کليه قوانين ذیربط از نيز باید  پزشکان  ها و  اما محدود به این خدمات نيست. عالوه بر شروط وضع شده توسط افسر ایالتی اداره بهداشت عمومی، کسب و کار
 جمله شروطی که در این پروتکل عنوان شده است، فعاليت نمایند.

، به ویژه در فضاهایی با تهویه ضعيف، به همراه دارند، حصول اطمينان 19-های فضای سرپوشيده خطرات بيشتری در ارتباط با انتقال کوویداز آنجایی که فعاليت
طور مؤکّد، برقراری نظافت و ضدعفونی زنند، رعایت بهداشت دست به ری فيزیکی مناسب، اینکه مشتریان و کارکنان در تمام مواقع ماسک میمجموعه از حفظ فاصله گذا

 پيشرفته مجموعه و تهویه بهينه بسيار حائز اهميت است.

ست و خدمات آرایشی بهداشتی؛ ليزر مو برای موارد غير پزشکی؛ خدمات مراقبت شخصی شامل اما نه محدود به این موارد هستند: متخصص پوست، مراقبت از پو
های ناخن؛ های پيرسينگ؛ ماساژ درمانی )موارد غير خدمات درمانی(؛ خدمات سوالریوم، سالنکوبی، تاتو ابرو و آرایش دائم؛ مغازههای خال متخصصين بادی آرت، سالن

 ها.های مو و سلمانیسالن

ن حضور در مستغالت مجموعه غذا و نوشيدنی صرف نمایند.مشتریان اجازه ندارند ضم

يد که وب سایت شهرستان لطفاً در نظر داشته باشيد: این سند ممکن است با در دسترس قرار گرفتن اطالعات و منابع تکميلی بروز رسانی شود لذا اطمينان حاصل نمای
راهنمایی و  سند  این  رسانی  بروز  هرگونه  به  دستيابی  جهت  مستمر  بصورت  را  آنجلس  سایت لس  وب  این  طریق  از  را  مرتبط  های 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/  .بررسی نمایيد 

گيرد: این چک ليست موارد زیر را در بر می

های محل کار جهت حفاظت از سالمت کارکنان ها و رویهسياست (1)

 گذاری فيزیکیاقداماتی برای تضمين فاصله  (2)

 اقداماتی برای تضمين کنترل سرایت (3)

 ارتباط با کارکنان و عموم افراد  (4)

 اقداماتی برای تضمين دسترسی عادالنه به خدمات ضروری (5)

در حين تدوین هرگونه پروتکل بازگشایی در مجموعه شما، این پنج حوزه کليدی باید مورد توجه قرار گيرند.
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 يل هر  کليه مشاغل تحت پوشش این پروتکل باید کليه اقدامات ذیربط ذکر شده در زیر را اجرا نمایند و آماده توضيح این نکته باشند که به چه دل 

 شود برای این کسب و کار قابل اجرا نبوده است. اقدامی که اجرا نمی 
 
 

  نام کسب و کار: 

  آدرس مجموعه: 

  حداکثر ظرفيت پيشين: 

  ظرفيت مجاز: 

 
A.  های محل کار جهت حفاظت از سالمت کارکنان نامه ها و شيوه سياست 

 کند، انتخاب نمایيد( هایی که درباره این تسهيالت صدق می )همه گزینه 

مورد خدماتی که طبق قانون باید در  هر فردی که بتواند وظایف کاری خود را از خانه به انجام رساند، به این منظور دستورات به وی ابالغ شده است. این امر در   ❑
 محلی مجاز انجام شوند صادق نيست.

شود  پزشکی هستند( وظایفی محول می  مزمن های  سال سن دارند، افرادی که باردار هستند، افرادی که دچار بيماری   65به کارکنان آسيب پذیر )افرادی که باالی   ❑
این افراد باید هر گونه نگرانی خود را با ارائه دهنده خدمات درمانی یا خدمات بهداشت مشاغل در ميان بگذارند  که بتوان آن را تا حد امکان از خانه انجام داد، و  

 تا بتوانند تصميماتی مناسب در خصوص بازگشت به محل کار اتخاذ نمایند.

مبتال بوده، به محل کار نيایند. کارکنان متوجه   19-به کوویدبه کليه کارکنان ابالغ شده است که در صورت ابتال به بيماری یا قرار گرفتن در معرض شخصی که   ❑
های مرخصی محل کار مورد  هستند که در صورت اطالق این بند، باید از راهنمای اداره بهداشت عمومی برای انزوای شخصی و قرنطينه، پيروی نمایند. سياست

 گيرند. نگام اقامت در منزل به دليل بيماری، مورد مؤاخذه قرار نمیبررسی و اصالح قرار گرفته است تا اطمينان حاصل شود کارکنان در ه

ها باید شامل معاینه در مورد بررسی  شود.ه محل کار انجام میورودی پيش از ورود کارکنان ب  غربالگری ،  ورودی اداره بهداشت عمومی  راهنمای غربالگری مطابق   ❑
باشد و اینکه آیا کارمند مورد نظر اکنون تحت فرمان انزوا یا قرنطينه   از دست دادن ناگهانی حس چشایی یا بویاییسرفه، تنگی نفس، مشکل تنفسی، تب یا لرز، 

در صورت امکان، معاینه دمای بدن نيز باید در محل کار    توان از راه دور یا بصورت حضوری هنگام ورود کارکنان انجام داد. قرار دارد یا خير. این معاینات را مى 
 انجام شود.

o تواند  گونه تماسی نداشته ، میهيچ  19-گذشته با مورد قطعی کووید روز    10نچه فرد فاقد نشانه)عالئم( است و در  غربالگری منفی )ترخيص شده(. چنا
 های آن روز ترخيص شود.برای ورود به و شرکت در فعاليت

o  :)غربالگری مثبت )ترخيص نشده 

تماس داشته است یا اکنون تحت فرمان    19-کوویدروز گذشته با مورد قطعی   10و در   1واکسينه نشده   19-در برابر کوویداگر فرد کامالً   ▪
ی  ها دستورالعملبرای قرنطينه به منزل فرستاده شود.  ها یا انجام کار ميدانی نخواهد داشت و باید فوراً  قرنطينه قرار دارد، اجازه ورود به فعاليت

 اختيار آنان قرار دهيد.را در   ph.lacounty.gov/covidquarantineنشانی مربوط به قرنطينه در 

ها یا انجام کار  باشد یا اکنون تحت فرمان انزوا قرار داشته باشد، اجازه ورود به فعاليتاگر فردی دارای هرکدام از عالئم ذکر شده در باال   ▪
گردد.   ایزوله  خانه  در  تا  شود  فرستاده  منزل  به  فوراً  باید  و  داشت  نخواهد  در  دستورالعملميدانی  ایزوله  به  مربوط  های 

ph.lacounty.gov/covidisolation  آنان قرار دهيد. را در اختيار 

ی ماندن در منزل اطالعاتی مربوط به مزایای مرخصی تحت حمایت کارفرما یا دولت که ممکن است شامل کارکنان شود در اختيار آنان قرار گرفته که از نظر مال ❑
شامل حقوق  ،  19-دولتی حمایت از مرخصی استعالجی و غرامت کارکنان بابت کووید   های طرحمراجعه کنيد به اطالعات تکميلی  کند.  تر مین آسان را برایشا

 .2021مصوب  19-قانون تکميلی مرخصی استعالجی باحقوق کوویدتحت   19-سيون کوویدو واکسينا  19-برای بيماری کوویدمرخصی استعالجی کارکنان 

 
دوزی )مانند -( هفته یا بيشتر از دریافت واکسن تک2، یا پس از گذشت دو )(Modernaیا    BioNTech-Pfizerنوبتی )مانند واکسن  -2( هفته یا بيشتر از دریافت دوز دوم در سری واکسن  2افراد پس از گذشت دو )   1

Johnson and Johnson [J&J]/Janssenدارای مجوز، که از سازمان جهانی بهداشت مجوز استفاده    19-های کوویداین راهنما همچنين در مورد آن دسته از واکسنشوند.  واکسينه می  19-( کامالً در برابر کووید

 پذیر است.، اطالق(AstraZeneca/Oxford)مانند  اند  اضطراری دریافت کرده
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https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
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نان موقت مثبت شده، یا آنان عالئمی مشابه )موارد ابتال پس از اطالع از اینکه نتيجه آزمایش یک یا چند نفر از کارمندان/کارآموزان، پيمانکاران مستقل یا کارک ❑

مه کارکنانی  دارند، کارفرما طرحی آماده در اختيار دارد تا از این مورد/موارد ابتال درخواست نماید در منزل خود را ایزوله کنند و قرنطينه شخصی ه   19-به( کووید

بودند، الزام آور شود. طرح کارفرما باید پروتکلی برای تمام کارکنان قرنطينه شده در نظر داشته باشد   که در محل کار در معرض این مورد/موارد ابتال قرار گرفته

اند یا خير، که این  قرار گيرند تا مشخص شود آیا در محل کار افراد بيشتری در معرض قرار گرفته  19-که به آن دسترسی داشته باشند یا مورد آزمایش کووید

 مراجعه نمایيد.   در محل کار   19-پاسخ به کووید باشد. به راهنمای اداره بهداشت عمومی در خصوص    19-د تدابير کنترلی تکميلی کوویدامر ممکن است نيازمن

روز مطلع شود، باید   14طی    19-( مورد یا تعداد بيشتر مبتالیان کووید3در صورتيکه کارفرما، مدیر، صاحب کسب و کار، یا گرداننده تشکيالت از وجود سه )  ❑

  www.redcap.link/covidreportیا بصورت آنالین از طریق نشانی  (  213)   240-7821( یا  888)   397-3993این گروه افراد مبتال را از طریق شماره  

ای را آغاز خواهد کرد به اداره بهداشت عمومی لس آنجلس گزارش کند. در صورت شناسایی یک گروه افراد مبتال در محل کار، اداره بهداشت عمومی پاسخ خوشه

باشد. در راستای کمک به هدایت پاسخ مجموعه،  رایت، پشتيبانی فنی و تدابير کنترلی مختص محل میهای در زمينه کنترل سکه شامل ارائه رهنمودها و توصيه

یابد. اداره بهداشت عمومی نيازمند همکاری فوری مجموعه است تا  ای اختصاص مییک مدیر هماهنگی بالينی اداره بهداشت عمومی به این تحقيقات خوشه

 شود یا خير.قلمداد می 19-گيری کوویدمنزله همه مشخص شود آیا خوشه موارد ابتال، به

 اند.جداول زمانی جایگزین، نوبتی یا شيفتی برای رسيدن به حداکثر فاصله گذاری فيزیکی تدوین شده ❑

صورت کبود، در صدد دریافت  ها یابه کليه کارکنان اعالم شده است که چنانچه عالئم آنان تشدید شد، از جمله درد مداوم یا فشار در قفسه سينه، گيجی، یا لب ❑

 های پزشکی باشند.مراقبت

برای کسب اطالعات بيشتر به وبسایت پوشاند.  شود که بينی و دهان را میداده می  ماسک مناسبیبه کارمندانی که با سایر افراد در تماس هستند، بصورت رایگان،   ❑

واره در طول مراجعه نمایيد. آنان باید هم  .lacounty.gov/acd/ncorona2019/maskshttp://publichealthبه نشانی    LAC DPH  19-کووید

شود گردانندگان مؤسسات مراقبت شخصی  اکيداً توصيه میروز کاری، زمانی که در تماس با سایرین هستند یا احتمال تماس با سایرین وجود دارد، ماسک بزنند.  

هایی  با این مشتریان در تماس هستند، ماسک  دهند که الزم است طی آن مشتریان ماسک خود را بردارند، به کارکنانی که در فضای سرپوشيدهکه خدماتی ارائه می

آورند، در محيط سرپوشيده، قادرند در برابر انتقال خفيف بيماری از طریق ذرات هوا حفاظت مؤثرتری فراهم  19-دهند که با توجه به خطر فزاینده شيوع کووید

ماسک جمله  ماسک  N95  از  اَرجح(،  )گزینه  شده  ماسکKN95  برازش  یا  دوالی،  )دبل(.  های  ماسک ه  وبسایت  به  بيشتر  اطالعات  کسب   برای 

مراجعه   http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks  اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس به نشانی  19-کووید

ن ایالتی، افرادی که به دليل وضعيت پزشکی از سوی ارائه دهنده خدمات پزشکی دستور دارند که نباید ماسک بزنند و در شغلی بکار گرفته  نمایيد. بنابر قواني 

رت به همراه  پذیر است، پوشش جایگزینی غير محدود کننده، مانند محافظ صوباشد، باید مادامی که برایشان امکاناند که مستلزم تماس مداوم با سایرین میشده

یک طرفه استفاده کرد.  هایی با سوپاپای است که زیر چانه را بطور کامل بپوشاند. نباید از ماسک ای در لبه پایينی آن بپوشند. ترجيح با آویز پارچهآویزی پارچه

  استثنائی  آشاميدن.  یا  خوردن  هنگام  یا  هستند  کار  به  ل مشغو  بسته  درهای   پشت  شخصی  دفاتر  در  تنها  که  مواقعی  در  مگر  بزنند،  ماسک  همواره  باید  کارکنان  تمامی

  بصورت   کارمند  قد  از  مذکور  های پارتيشن  ارتفاع  که  کنند، می  کار  مستحکم  های پارتيشن  با  هاییاتاقک  در  که   بود  شده  گرفته  نظر  در   کارکنانی  برای   پيشتر  که

 شود. می لغو ثانوی، اطالع تا است، تربلند ایستاده

 شود که روزانه ماسک خود را بشویند یا تعویض نمایند.کارمندان ابالغ میبه  ❑

  را   خود  ماسک  آن  در  قادرند  که  استراحتشان   زمان  در  مگر  شوند،می  منع  آشاميدن  یا  خوردن  از  کارکنان  ها،ماسک  صحيح  و  مستمر  استفاده  از  اطمينان  جهت ❑

  حفظ   دیگران  از  را   فوتی  شش   حداقل  فاصله  باید   کارکنان  آشاميدن،  یا  خوردن   مدت  تمام  در کنند.  برقرار   فيزیکی  فاصله  دیگران  و   خود   بين  و  بردارند  ایمن  بصورت

  اتاقک   در  آشاميدن  یا  خوردن  اگر شود.  انجام  دیگران  از   دور  به   و   باز  فضای   در   کار  این  که  است  آن  ترجيح  امکان  صورت  در  آشاميدن،  یا   خوردن  هنگام کنند. 

 خواهد  کاری   ایستگاه  یا  پارتيشنی  اتاقک  در  آشاميدن  یا  خوردن  با  ترجيح  گردد،  برقرار  کارکنان  و  هاحائل  از  بيشتری   فاصله  شود  باعث  کاری   ایستگاه  یا  پارتيشنی

 یابند. حضور هم کنار در بزنند، ماسک آنکه بی کارکنان که دهدمی رخ زمانی اغلب 19- کووید انتقال  بود.

این مهم بدین طریق    یابد.می  افزایش  حداکثر  به  کارکنان  بين  فاصله  و  کاهش   ظرفيت  استراحت،  و/یا  غذا  صرف  جهت  کارکنان  استفاده  مورد  محوطه  یا  اتاق  هر  در ❑

 به انجام رسيده است:

o و است؛ سازگار آنان استراحت محوطه یا هااتاق در افراد بين فوت شش حداقل فاصله برقراری  با که ایگونهبه ظرفيت، حداکثر  تابلو نصب 

o و استراحت؛ و غذاخوری  محوطه یا هااتاق در  شده اشغال  فضای  کاهش جهت غذا صرف یا استراحت زمان کردن نوبتی 
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o   ها برای ها، برداشتن یا برچسب زدن صندلیفوت از یکدیگر و اطمينان از وجود فاصله شش فوتی بين صندلی  هشتقرار دادن ميزها به فاصله حداقل
و چيدمان صندلیکاهش ظرفيت،   فاصله،  برای تضمين  در کف  از  نشانه گذاری  استفاده  به حداقل رسد.  را  به چهره  تماس چهره  نحوی که  به  ها 

 شود اما این امر نباید جایگزینی برای کاهش ظرفيت و حفظ فاصله گذاری فيزیکی تلقی شود.ها برای جلوگيری از انتشار بيماری توصيه میپارتيشن

o سازد در  اند که کارکنان را قادر می هایی مجهز شدهو صندلی  بانها به سایه های استراحت روبازی ایجاد شده و این محوطه، محوطهدر صورت امکان
 فوت را از سایر افراد حفظ نمایند.  6تمام مدت، فاصله فيزیکی 

صورت    ، الزم است عالوه بر ماسک، یک حائل ثانویه نيز بپوشند )مانند محافظکارکنانی که بطور مداوم باید در فاصله شش فوتی از مشتریان یا همکاران قرار گيرند ❑
کنند که مشتری را فوتی مشتریان را به حداقل برسانند. کارکنانی که خدماتی ارائه می  6یا عينک ایمنی(. تمامی کارکنان باید مدت زمان صرف شده در فاصله  

دمات را دریافت کند )مانند فيشال صورت، اصالح صورت، شِيو، آرایش، و غيره( باید عالوه بر ماسک، محافظ ملزم به برداشتن ماسک خود می کند تا بتواند خ 
های دوالیه یا ماسک  KN95برازش شده )گزینه اَرجح(، ماسک    N95هایی اثربخش تر بپوشند مانند ماسک  شود ماسکصورت نيز بپوشند اما اکيداً توصيه می

اطالعا)دبل(.   کسب  کوویدبرای  ماسک  وبسایت  به  بيشتر  نشانی   19-ت  به  آنجلس  لس  شهرستان  عمومی  بهداشت    اداره 
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks  .مراجعه نمایيد 

دهند اختياری است؛ زدن ماسک همچنان الزامی  کارکنانی که برای اثبات واکسيناسيون کامل خود به کارفرمایشان مدارک ارائه میصورت برای  پوشيدن محافظ ❑
این   صورت نپوشند؛ در  اند و تصميم دارند محافظ را ارائه کرده  19-اند و مدارک واکسيناسيون کامل خود در برابر کوویداست. کارکنانی که کامالً واکسينه شده

یک از کارکنان درج صورت کارفرما باید سابقه کتبی را ثبت و نگهداری کند که در آن مستندات مربوط به ارائه مدارک قابل قبول واکسيناسيون کامل از سوی هر  
 شده است. نيازی نيست کارفرما کپی مدارک ارائه شده مربوط به واکسيناسيون کامل را نگهداری کند. 

o   نوبتی  -2هفته یا بيشتر از زمان دریافت دوز دوم در سری واکسن    2گذشت  افراد پس از (Pfizer-BioNTech    یاModerna )  یا پس از گذشت ،
 شوندواکسينه می 19-( کامالً در برابر کوویدJohnson and Johnson [J&J]/Janssenدوزی ) -دو هفته یا بيشتر از دریافت واکسن تک

o   قابل قبول است: کارت واکسيناسيون )که شامل نام فرد واکسينه   19-سوی کارمند به کارفرما جهت اثبات واکسيناسيون کامل کوویدارائه موارد زیر از
دریافتی و تاریخ دریافت آخرین دوز است( یا عکسی از کارت واکسيناسيون آنها به عنوان سندی مجزا یا عکسی از کارت   19-شده، نوع واکسن کووید

رکت کننده در رویداد که بر روی گوشی یا دستگاه الکترونيکی ذخيره شده است یا مستندات صادره از سوی یک ارائه دهنده خدمات واکسن فرد ش
کووید برابر  در  آنها  کامل  واکسيناسيون  در خصوص  برابر   19-درمانی  در  کامالً  وی  که  است  مورد  این  تأیيد  و  واکسينه شده  فرد  نام  شامل   )که 

 نه شده است(. واکسي 19-کووید

ها در حين شيفت کاری قابل تعویض هستند. در های تميز در دسترس کارکنان قرار دارد تا اطمينان حاصل شود که در صورت آلوده شدن، این پوششماسک ❑
 شود.تميز به آنان داده می صورت امکان، در صورت آلوده شدن ماسک مشتریان، ماسک

شوند اما اگر آلوده شوند به تعداد دفعات  است که حداقل روزانه یکبار تعویض می  یکبار مصرف در اختيار کارکنان قرار گرفتههای کار تميز، قابل شستشو یا  روپوش ❑
 بيشتری نيز تعویض خواهند شد.

ی کرد. کارکنان قبل و بعد از  های صورت و عينک ایمنی، باید آن را مطابق با دستورالعمل شرکت سازنده استفاده، تميز و ضدعفوندر صورت استفاده از محافظ ❑
 کنند. شویند یا ضد عفونی میها را میها دستاستفاده یا تنظيم اندازه ماسک

 کنند. ها، بينی و دهان خودداری میکارکنان از لمس چشم ❑

زات حفاظتی شخصی را در اختيار دارند.  اند و ماسک مورد نياز و تجهيها آموزش دیدهپيمانکاران مستقل و کارکنان موقت به طور کامل در خصوص این پروتکل ❑
ها را با سازمان تأمين کننده پيمانکاران مستقل و/یا کارکنان موقت، پيش از بازگشت آنان به کار، مورد بحث قرار  صاحبان مشاغل افرادی هستند که این پروتکل

 دهند.می

 اند.گرفتههای کاری به فاصله حداقل شش فوت از یکدیگر قرار تمامی ایستگاه ❑

 ثانيه دستان خود را با صابون مالش دهند.  20شود تا دستان خود را با آب و صابون بشویند، و کارکنان باید به مدت به کارکنان اجازه استراحت مکرر داده می ❑

 شوند: رو ضدعفونی میی، طبق برنامه پيشمشترک، به دفعات زیر، و حداقل روزی یکبار حين ساعات کار  های بهداشتی و سایر فضاهای مناطق استراحت، سرویس ❑

o های استراحت محوطه ______________________________________________________ 

o های بهداشتی       سرویس______________________________________________________ 

o                 سایر موارد ______________________________________________________ 

 شوند.کارکنان از تقسيم غذا و نوشيدنی منع می ❑
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 و سایر تجهيزات حفاظتی استفاده نمایند. های محصول، از دستکشکنند باید طبق دستورالعملها استفاده میها یا ضدعفونی کنندهکارکنانی که از تميز کننده ❑

 کننده و تجهيزات مرتبط در محل)های( زیر در دسترس کارکنان قرار دارد: ضدعفونی  ❑

_________________________________________________________________________________ 

 گيرد: در محل)های( زیر در اختيار همه کارکنان قرار می 19-ضدعفونی کننده دست مؤثر در برابر کووید ❑

_________________________________________________________________________________ 

رسد یا  شود. به اشتراک گذاری اقالم لمس شده به حداقل میبه هر یک از کارکنان ابزار، تجهيزات، لوازم کاری و فضای کاری تعریف شده وی اختصاص داده می ❑
 شود.حذف می

که از وب سایت کروناویروس اداره بهداشت عمومی دانلود شده است، به زبان تمامی کارکنان ارائه   19-مرتبط با کووید  تا حد امکان، این پروتکل و سایر مطالب ❑
 شود.می

 شود.اند و از آنان حمایت میبخشند، فهرست شدههای فاصله گذاری فيزیکی و کنترل سرایت را استحکام میکارکنان به عنوان مربيان همتا، که دستورالعمل ❑

های تشریح شده در این چک ليست غير از آن چه مربوط به شرایط اشغال است، در مورد کارکنان تحویل و هر شرکت دیگری که ممکن است در  ليه سياستک ❑
 شود. محوطه مجموعه به عنوان اشخاص ثالث رجوع نمایند، اعمال می

 است.ای از این پروتکل در اختيار هر یک از کارکنان قرار گرفته نسخه ❑

 سایر اقدامات را شرح دهيد:  —اختياری  ❑

_________________________________________________________________________________ 

 

B.  اقداماتی برای تضمين فاصله گذاری فيزیکی 

های مراقبت شخصی به اندازه کافی  مشتریان در مجموعهتوانند فاصله گذاری فيزیکی را حفظ کنند، شمار  جهت اطمينان از اینکه همه کارکنان و مشتریان می ❑
 مراقبت شخصی فراتر نخواهد رفت. حداکثر گنجایش مجموعه 75کم است اما تحت هيچ شرایطی این تعداد از %

o شود به: حداکثر تعداد مشتریان در مجموعه محدود می________________________ 

فيزیکی حداقل شش فوت بين کارکنان و مشتریان اتخاذ شده است، بجز هنگام ارائه خدماتی که مستلزم تماس نزدیک  اقداماتی برای تضمين فاصله گذاری   ❑
باشد )مانند نشانه گذاری کف، نوار رنگی یا عالماتی جهت مشخص کردن  های بصری میهای فيزیکی یا نشانههستند. این اقدامات شامل استفاده از پارتيشن

 مشتریان باید بایستند(. مکانی که کارکنان/

ات بهداشتی بين  به منظور جلوگيری از ازدحام در محوطه پذیرش، تضمين فاصله گذاری فيزیکی و حصول اطمينان از وجود زمان کافی برای نظافت و انجام اقدام ❑
 شود.لی انجام نمیشود. هيچ قرار مالقاتی بدون گرفتن وقت قببصورت نوبتی انجام می های مالقاتهر ویزیت مشتری، قرار 

شود شود. از مشتریان درخواست میتکنولوژی پذیرش مجازی هر زمان که امکان اطالع رسانی به کارکنان در زمان ورود مشتری وجود داشته باشد، استفاده می ❑
پشتيبانی از فاصله گذاری فيزیکی مناسب اصالح های خود منتظر بمانند. چيدمان محوطه پذیرش باید به منظور  به جای انتظار در محوطه پذیرش در اتومبيل

 ( فوتی از یکدیگر را حفظ نمایند. 6یا فاصله گذاری بيشتر بين آنها. افرادی که بيرون منتظر هستند باید فاصله شش )   هاها و کاناپهشود، از جمله برداشتن صندلی

 رسد. یک مشتری قبل از اینکه مشتری جدیدی توسط همان کارمند دیده شود به پایان می  بينند. ارائه خدمات بهکارکنان بصورت همزمان مشتریان متعدد را نمی ❑

شوند که تجمعات کارکنان را محدود سازند ای تنظيم میشوند و مناطق مشترک بگونهفوت فاصله از یکدیگر جدا می  6های کاری کارکنان با دست کم  ایستگاه ❑
 ن شود. فوت، تضمي 6تا فاصله گذاری فيزیکی حداقل 

 کند، خودداری نمایند.های مشابه که فاصله گذاری فيزیکی را نقص میبه کارکنان دستور داده شده است که از دست دادن، بغل کردن، یا احوالپرسی ❑

 شوند.کارکنان از تجمع در مناطق پُر تردد منع می ❑

ها، های بيرون بر و ارسال پيکی امکان پذیر باشد. قفسه بندی فيزیکی در حين تحویل شود تا رعایت فاصله گذاری  جریان کار بررسی شده و تغييراتی اعمال می ❑
 اند.ای و سایر لوازم کمکی انتقال برای جلوگيری از ضرورت انتقال دست به دست اقالم خریداری شده، نصب شدههای دکمههای حمل کاال، ساکسبد

فضای کافی برای اجرای فاصله گذاری فيزیکی وجود دارد یا اینکه این جلسات از طریق تلفن یا وبينار   شود که در آنای برگزار میجلسات کارکنان در محوطه  ❑
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 شوند.برگزار می
 

C.  اقداماتی برای کنترل سرایت 

شود برای ارائه آن دسته از خدمات در فضای سرپوشيده  های کنترل انتقال خفيف بيماری از طریق ذرات هوا است. اکيداً توصيه میترین راهتهویه مؤثر یکی از مهم ❑
یابد.   افرایش  با مشتریان فاقد ماسک برای مدت زمانی طوالنيست، تهویه هوا  راهنمای موقت تهویه، برای کسب اطالعات دقيق به  که مستلزم تماس نزدیک 

 اره بهداشت عمومی کاليفرنيا مراجعه نمایيد. صادره اد های داخلیفيلتراسيون و کيفيت هوای محيط

o های مهمان افزایش اطمينان یابيد که سيستم تهویه در وضعيت عملکردی مناسبی قرار دارد، و تهویه تا حداکثر حد ممکن، در فضاهای مشترک و اتاق
 یافته است.

o اه دارید. ها و سایر منابع تهویه طبيعی را در سراسر مجموعه باز نگتا حد امکان، پنجره 

o های تهویه قابل حمل توان افزایش داد و ارتقاء فيلترهای هوای ساختمان به باالترین کارایی ممکن ميسر نيست، دستگاهدر مناطقی که تهویه را نمی
 اضافه کنيد. 

o  هستند نه جایگزین آن. از جمله این   های کيفيت هوای فضای داخلی مکمل اقدامات الزام آور حفاظتیلطفاً در نظر داشته باشيد: تهویه و سایر بهبود
های حفاظت های پُر خطر که مستلزم استفاده از پوشش توان به این موارد اشاره نمود: پوشيدن پوشش صورت )به جز در برخی محيطاقدامات می

ی که اعضای خانوارهای مختلف  هایها، و محدود کردن فعاليتتنفسی مناسب است(، حفظ فاصله حداقل شش فوت ميان افراد، شستشوی مکرر دست
 کند. را دور هم جمع می

های  اند، پنج دقيقه قبل از بازگشایی، هر یک از تجهيزات نصبی آب گرم و سرد را آبشویی کنيد تا آب کهنه موجود در لوله هایی که دایر نبودهبرای مجموعه ❑
 مجموعه، جایگزین آب تازه و سالم شود.

 شود:جهت مشاوره/درخواست موارد زیر با مشتریان تماس گرفته میبرای تأیيد قرار مالقات و  ❑

o  .هنگام مراجعه، ماسک )ترجيحاً دارای حلقه گوش( همراه بياورید و از آن استفاده کنيد 

o .تا فرا رسيدن وقت مالقات خود در خودروتان منتظر بمانيد 

o  ات نياورید.کودکان، دوستان، ميهمانان، ناظران، یا سایر افراد را به قرار مالق 

o کرده فوت را از سایر افراد رعایت    6توانند داخل سالن منتظر بمانند اما باید فاصله  اگر قرار مالقات سالن مو برای کودک است، والد یا سرپرست وی می
 و ماسک بزنند.

سال    2شود همواره هنگام حضور داخل مجموعه یا محوطه آن ماسک بزنند. این امر در مورد کليه بزرگساالن و کودکان  به مراجعان تازه وارد مجموعه یادآوری مي ❑
ت ایالتی، تا زمانی که شرایط برایشان  بایستی در انطباق با مقرراشان نباید ماسک بزنند، میکند. افرادی که به دستور ارائه دهنده خدمات پزشکیبه باال صدق می 

دهد. نباید ای است که به تناسب زیر چانه را پوشش میای در لبه پایينی استفاده کنند. ترجيح با آویز پارچهمهياست، از یک محافظ صورت به همراه آویزی پارچه
خدماتی که مستلزم برداشتن ماسک است، ماسکشان را بردارند )مانند فيشال    توانند برای دریافتمشتریان مییک طرفه استفاده کرد.    هایی با سوپاپاز ماسک

 شوند، ماسک دهيد. منظور تأمين امنيت کارکنان خود و سایر مراجعان، باید به مراجعانی که بدون ماسک وارد میبه صورت، اصالح صورت، شِيو و غيره(.

توان در زمان  ات تماس )نام، تاریخ/زمان مراجعه، نشانی، تلفن و ایميل( نگهداری کنيد. این کار را میدر صورت امکان، گزارشی از کليه مشتریان به همراه اطالع ❑
 ثبت نام انجام داد.

  ها باید معایناتی در مورد سرفه، تنگی نفس، مشکل تنفسی، و تب یا لرز را شامل شود و شود. بررسیمعاینات عالئم قبل از ورود مراجعان به مجموعه انجام می ❑
های جایگزین باشد مانند تواند بصورت حضوری یا از طریق روشاینکه آیا فرد در حال حاضر تحت فرمان انزوا و قرنطينه قرار دارد یا خير. انجام این معاینات می

 کنند مراجعان مبتال به این عالئم نباید به مستغالت مجموعه وارد شوند. نصب شده در ورودی مجموعه که مقرر می عالئمیهای معاینه آنالین یا از طریق  سامانه

o   تواند گونه تماسی نداشته، میهيچ  19-گذشته با مورد قطعی کووید روز    10غربالگری منفی )ترخيص شده(. چنانچه فرد فاقد نشانه)عالئم( است و در
 برای شروع به کار و دریافت خدمات ترخيص شود.

o  :)غربالگری مثبت )ترخيص نشده 
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 تماس داشته است یا اکنون تحت فرمان قرنطينه قرار داشته باشد، اجازه ورود به  19-کوویدروز گذشته با مورد قطعی    10اگر فرد در   ▪
فوراً  فعاليت باید  و  نخواهد داشت  را  در خانه  ها  تا  فرستاده شود  در  هاقرنطينه گردد. دستورالعملبه منزل  قرنطينه  به  مربوط  نشانی ی 

ph.lacounty.gov/covidquarantine  اختيار آنان قرار دهيد. را در 

ها را نخواهد داشت باشد یا اکنون تحت فرمان انزوا قرار داشته باشد، اجازه ورود به فعاليتدی دارای هرکدام از عالئم ذکر شده در باال  اگر فر ▪
 ph.lacounty.gov/covidisolationهای مربوط به ایزوله در  دستورالعملو باید فوراً به منزل فرستاده شود تا در خانه ایزوله گردد.  

 آنان قرار دهيد.را در اختيار 

o .هم شخص معاینه کننده و هم مشتری باید برای معاینه ماسک بزنند 

همراه با شستشوی مرتب دست انجام شوند. پوشيدن دستکش باید  های یکبار مصرف برای خدماتی که جهت انجام آن، به دستکش نياز باشد پوشيده میدستکش ❑
 شود و جایگزینی برای شستشوی مرتب دست نيست. 

شوند. سرو غذا و نوشيدنی برای مشتریان  های سلف سرویس، و سایر لوازم مشتریان، از محوطه پذیرش حذف میامکانات رفاهی، شامل غذا، قهوه، آب ایستگاه ❑
 مجاز نيست. 

های کاری در دسترس مشتریان قرار  های زباله در محوطه پذیرش و ایستگاهها و سطل های مرطوب ضدعفونی کننده، دستمال دستمال ضدعفونی کننده دست،   ❑
 گيرد.می

 کنند.کارکنان در صورت لزوم برای ارائه خدمات از کليه تجهيزات حفاظتی مورد نياز از جمله محافظ چشم و دستکش استفاده می ❑

o ره ماسک بزنند.کارکنان موظفند هموا 

کنند که مشتتری را ملزم به برداشتتن ماستک خود می کند تا بتواند خدمات را دریافت کند )مانند فيشتال صتورت، اصتالح صتورت،  کارکنانی که خدماتی ارائه می ❑
از طریق ذرات هوا   19-در برابر انتقال کوویدشتود ماستکی بپوشتند که  شِتيو، آرایش، و غيره( باید عالوه بر ماستک، محافظ صتورت نيز بپوشتند اما اکيداً توصتيه می

برای کستب اطالعات بيشتتر به های دوالیه )دبل(.  یا ماستک KN95برازش شتده )گزینه اَرجح(، ماستک  N95آورد، مانند ماستک حفاظت اثربخش تری فراهم می
کتتوویتتد متتاستتتتک  نشتتتتانتتی    19-وبستتتتایتتت  بتته  آنتتجتتلتتس  لتتس  شتتتتهتترستتتتتتتان  عتتمتتومتتی  بتتهتتداشتتتتت   .http://publichealthاداره 

lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks. .مراجعه نمایيد 

دهند اختياری است؛ زدن ماسک همچنان الزامی  صورت برای کارکنانی که برای اثبات واکسيناسيون کامل خود به کارفرمایشان مدارک ارائه می پوشيدن محافظ ❑
صورت نپوشند؛ در این   ند محافظ اند و تصميم داررا ارائه کرده  19-اند و مدارک واکسيناسيون کامل خود در برابر کوویدکارکنانی که کامالً واکسينه شدهاست.  

یک از کارکنان درج صورت کارفرما باید سابقه کتبی را ثبت و نگهداری کند که در آن مستندات مربوط به ارائه مدارک قابل قبول واکسيناسيون کامل از سوی هر  
 ی کند. شده است. نيازی نيست کارفرما کپی مدارک ارائه شده مربوط به واکسيناسيون کامل را نگهدار

o   نوبتی  -2هفته یا بيشتر از زمان دریافت دوز دوم در سری واکسن    2افراد پس از گذشت (Pfizer-BioNTech    یاModerna )  یا پس از گذشت ،
 شوندواکسينه می 19-( کامالً در برابر کوویدJohnson and Johnson [J&J]/Janssenدوزی ) -دو هفته یا بيشتر از دریافت واکسن تک

o قابل قبول است: کارت واکسيناسيون )که شامل نام فرد واکسينه   19-ارائه موارد زیر از سوی کارمند به کارفرما جهت اثبات واکسيناسيون کامل کووید
فرد   شده، نوع واکسن دریافتی و تاریخ دریافت آخرین دوز است( یا عکسی از کارت واکسيناسيون به عنوان سندی مجزا یا عکسی از کارت واکسن

 شرکت کننده در رویداد که بر روی گوشی یا دستگاه الکترونيکی ذخيره شده است یا مستندات صادره از سوی یک ارائه دهنده خدمات درمانی در 
 واکسينه شده است(.  19-خصوص واکسيناسيون کامل )که شامل نام فرد واکسينه شده و تأیيد این مورد است که وی کامالً در برابر کووید

 های یکبار مصرف در طول فرآیند و در حين انجام نظافت و ضدعفونی کليه ادوات و سطوح پس از ویزیت هر مشتری باید پوشيده شوند. شدستک ❑

 طرح نظافت و ضدعفونی برای رسيدگی به موارد زیر تدوین شده است: ❑

o .مناطق پُر تردد 

o ها( حداقل روزانه یکبار حين ساعات کاری با استفاده از مواد ضدعفونی برق، تلفن های مناطق مشترک و اشياء پُر تماس )مانند ميز، دستگيره در، کليد
 شوند.( ضد عفونی میEPAهای مورد تأیيد سازمان حفاظت از محيط زیست ) کننده

o  افزایش دهيد. نظافت و ضدعفونی سطوحی که در مناطق پُر تردد قرار دارند یا سطوحی که در معرض افراد بدون ماسک هستند را 

o سوالریوم( قبل و پس از استفاده روی مشتری.  های ها/اتاقکهای اسپری و سایر تجهيزات )مانند تختها، افشانهها، شلنگکليه دستگيره 

آن در تماس    ( با درجه محيط بيمارستانی برای تميز و ضدعفونی کردن هر چيزی که مشتری باEPAاز محصوالت مورد تأیيد سازمان حفاظت محيط زیست )  ❑
های شرکت سازنده محصول شود. برای مدت زمان تماس از توصيههای صورت، چهارپایه و سایر موارد استفاده میهای درمانی، گهوارهبوده است، از جمله ميز

 نمایيد. پيروی 
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 ونی سازی اختصاص داده شده است.در صورت لزوم، یکی از کارکنان در هر شيف به منظور نظارت و اجرای فرآیندهای تکميلی نظافت و ضدعف ❑

شود و بخشی از وظایف شغلی های خود انجام دهند. وظایف نظافتی در ساعات کاری محول میهای نظافتی را حين شيفتشود تا رویه به کارکنان زمان داده می ❑
 کارکنان است. 

پالستيکی برای مشتریان جهت قرار دادن لباس خود روی آن یا داخل آن در  هایی بزرگ با سطوح سخت یا  هایی با سطوح سخت و نفوذ ناپذیر یا سبد صندلی ❑
 دسترس است.

 شوند.های درمانی به طور کامل بين هر مرتبه استفاده مشتری ضد عفونی میهای کاری و در محوطهتمام وسایل موجود در ایستگاه ❑

o   شوند تا هرگونه آلودگی فيزیکی از بين برود و به طور کامل آبکشی و خشک  تميز میادوات نفوذ ناپذیر مانند موچين یا قيچی، با آب گرم و صابون
های شرکت  شود. سپس این ادوات در یک ضدعفونی کننده ثبت شده در سازمان حفاظت از محيط زیست، برای مدت تماس کامل، طبق دستورالعمل

 شوند.ل توالت تميز آبکشی و خشک میشوند. وسایل در پایان زمان تماس با یک دستماسازنده غوطه ور می

o های  موزنی المپ  برای ادوات الکتریکی مانند ماشينLED  های زیبایی، دستگاه را با اسپری تميز های حوله گرم کن و دستگاهبزرگ کننده، دستگاه
زمان حفاظت از محيط زیست، برای مدت کنيد تا هر گونه آلودگی فيزیکی از بين برود. سپس این ادوات در یک ضدعفونی کننده ثبت شده در سا

. هنگام استفاده از اسپری احتياط کنيد و مطمئن شوید  های شرکت سازنده اسپری کرده یا با دستمال تميز کنيدتماس کامل، طبق دستورالعمل
 دستگاه شما به برق وصل نيست و داخل موتور را اسپری نکنيد. 

o های  ها، و دستگاههای لمسی، صفحه کليد، ریموت کنترل یشگرها، نمابرای وسایل الکترونيکی مانند تبلتATM آلودگی قابل رؤیت را در صورت ،
های قابل  های شرکت سازنده برای کليه محصوالت نظافتی و ضدعفونی کننده پيروی نمایيد. استفاده از روکشوجود از بين ببرید. از دستورالعمل

نظر  مد  الکترونيکی  وسایل  برای  را  هيچ  پاکسازی  اگر  دهيد.  عفونی قرار  برای ضد  نيست،  دسترس  در  سازنده  طرف شرکت  از  دستورالعملی  گونه 
الکل را مد نظر قرار دهيد. سطوح را کامالً خشک کنيد تا از تجمع   60های مرطوب پایه الکلی حاوی حداقل %های لمسی، استفاده از دستمال نمایشگر

 مایعات جلوگيری شود.

 شوند.ين استفاده هر مشتری تميز و ضد عفونی میهای کاری بایستگاه ❑

o محصوالت مراقبت از مو و سایر محصوالت و ظروف.های دستیها، آینهاز جمله چرخ دستی، کشو ، 

o گيرد. یک کالهک یا روپوش جدید در اختيار هر مشتری قرار می 

 يز پس از هر استفاده پوشيده شوند. های درمانی باید با محافظ کاغذی ميز درمان، حوله تميز، یا یک ورق تمميز ❑

 شود. شوند )حتی اگر مشتری روی آن نشسته باشد( و تخت یا ميز به طور کامل بين استفاده مشتریان ضد عفونی میها برداشته میمالفه ❑

 پوشند. های یکبار مصرف میجلسه درمانی، دستکشها از جمله پتو و روپوش مشتری در هر  های استفاده شده، حوله و سایر پارچه کارکنان هنگام برداشتن مالفه ❑

شوند تا زمانی که به طور کامل توسط یک  گيرند و مجدداً استفاده نمیهای کار، در یک محفظه سر پوشيده قرار میهای آلوده، از جمله حوله و روپوشکليه پارچه ❑
دقيقه باشد، شسته   25درجه فارنهایت به مدت حداقل    160با دمای حداقل  سرویس شستشو تجاری یا فرآیند شستشویی که شامل غوطه ور کردن آن در آب  

 های کثيف را تکان ندهيد.شوند. رخت 

کنند دستکش های شستنی را حمل میهای کثيف یا لباسهای تميز را در محلی پاکيزه و مستور قرار دهيد. اطمينان حاصل کنيد کارکنانی که رختهمه رخت ❑
 پوشند. می

 شوند.عه، از بخش نمایش محصول، حداقل بصورت روزانه تميز و ضدعفونی میسرتاسر مجمو ❑

 شوند.ها، با جاروبرقی تميز میها در صورت امکان به جای جاروب کردن یا سایر روش زا در هوا، کفبه منظور جلوگيری از پراکندگی عوامل بيماری  ❑

 اند.حذف و دور ریخته شده "تست"کليه محصوالت  ❑

شستشوی دست ذخيره کافی صابون، دستمال کاغذی و دستمال توالت وجود دارد و به طور منظم با استفاده از مواد    های بهداشتی و ایستگاه  های در سرویس  ❑
 شوند.های مورد تأیيد سازمان حفاظت از محيط زیست پاکسازی میضدعفونی کننده

 یا سایر لوازم هستند. های بهداشتی عاری از هرگونه محصوالت غير ضروری مانند شمعسرویس ❑

 شوند تا خطر آلودگی را کاهش دهند. های بهداشتی( نصب میتجهيزات هندزفری در هر جا که امکان پذیر باشد )از جمله سرویس  ❑

در دستگاه بکشند، و توانند کارت اعتباری/نقدی خود را شخصاً  شوند. اگر عرف باشد، مشتریان میهای غير نقدی ترغيب میمشتریان شدیداً به انجام تراکنش ❑
شوند. در صورتی که پرداخت الکترونيکی یا پرداخت با کارت امکان پذیر نباشد، مشتریان با پرداخت نقدی ها بين استفاده ميهمانان ضدعفونی میکارت خوان
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 کنند. دقيق یا چک پرداخت می

 سایر اقدامات جهت ارتقاء تدابير کنترل سرایت را تشریح کنيد:  -اختياری  ❑

_________________________________________________________________________________ 

 

 مالحظات تکميلی برای متخصصان پوست، مراقبت از پوست و خدمات آرایشی بهداشتی 

در شرایطی که مشتری باید کارکنان و مشتریان موظفند همواره ماسک بزنند، مگر برای خدماتی که مشتری ملزم است برای دریافت آن ماسک خود را بردارد.   ❑
د که در برابر انتقال شود ماسکی بپوشبرای دریافت خدمات ماسک خود را بردارد، کارگر باید روی ماسک، صورت محافظ صورت نيز بپوشد، و اکيداً توصيه می

های و ماسک  N95  ،KN95های برازش شده  توان به ماسکها میآورد، که از جمله این ماسکخفيف بيماری از طریق ذرات هوا حفاظت مؤثرتری فراهم می
دهند اختياری است؛  مایشان مدارک ارائه میصورت برای کارکنانی که برای اثبات واکسيناسيون کامل خود به کارفر  پوشيدن محافظدوالیه )دبل( اشاره نمود.  

 زدن ماسک همچنان الزامی است. 

صورت نپوشند؛ در این صورت    اند و تصميم دارند محافظرا ارائه کرده  19-اند و مدارک واکسيناسيون کامل خود در برابر کوویدکارکنانی که کامالً واکسينه شده ❑
ند که در آن مستندات مربوط به ارائه مدارک قابل قبول واکسيناسيون کامل از سوی هر یک از کارکنان درج شده کارفرما باید سابقه کتبی را ثبت و نگهداری ک

 است. نيازی نيست کارفرما کپی مدارک ارائه شده مربوط به واکسيناسيون کامل را نگهداری کند. 

o   نوبتی  -2واکسن  هفته یا بيشتر از زمان دریافت دوز دوم در سری    2افراد پس از گذشت (Pfizer-BioNTech    یاModerna )  یا پس از گذشت ،
 شوندواکسينه می 19-( کامالً در برابر کوویدJohnson and Johnson [J&J]/Janssenدوزی ) -دو هفته یا بيشتر از دریافت واکسن تک

o قابل قبول است: کارت واکسيناسيون )که شامل نام فرد واکسينه   19-ارائه موارد زیر از سوی کارمند به کارفرما جهت اثبات واکسيناسيون کامل کووید
 شده، نوع واکسن دریافتی و تاریخ دریافت آخرین دوز است( یا عکسی از کارت واکسيناسيون به عنوان سندی مجزا یا عکسی از کارت واکسن فرد 

ت یا مستندات صادره از سوی یک ارائه دهنده خدمات درمانی در شرکت کننده در رویداد که بر روی گوشی یا دستگاه الکترونيکی ذخيره شده اس
 واکسينه شده است(.  19-خصوص واکسيناسيون کامل )که شامل نام فرد واکسينه شده و تأیيد این مورد است که وی کامالً در برابر کووید

 و ضدعفونی کليه ادوات و سطوح، پس از ویزیت هر مشتری الزاميست.   های یکبار مصرف در طول ارائه خدمات زیبایی و در حين انجام نظافتاستفاده از دستکش ❑

های خود را بشویند یا از ضدعفونی کننده دست مناسب استفاده نمایند،  ها را برداشته و دور بيندازند، دستقبل از خروج از اتاق درمان، کارکنان موظفند دستکش ❑
 از آن از دستمال کاغذی یا دستمال مرطوب ضدعفونی کننده استفاده نمایند.و برای باز و بسته کردن درب اتاق درمان هنگام خروج 

 شوند.  گيرند و بالفاصله دور ریخته میهای موم یکبار مصرف، پنبه، نوارهای گردن و دسته تيغ یک بار مورد استفاده قرار میکليه وسایل یکبار مصرف مانند یقه ❑
 آرایشی نباید در به هيچ وجه مورد استفاده قرار گيرند.های محصول از جمله لوازم نمونه

 سطل زباله دارای درب و آستری از جنس کيسه پالستيکی یکبار مصرف است. ❑

 کارکنان موظفند بالفاصله پس از اتمام خدمات، دستان خود را بشویند.  ❑

 

 های خدمات درمانی( مالحظات تکميلی برای خدمات ماساژ )در محيطی غير از مجموعه 

 مشتریان موظفند قبل از ارائه هرگونه خدمات، دستان خود را بشویند.  ❑

توان آن را درآورد و بين هر مشتری تعویض کرد،  های یکبار مصرف صورت و/یا محافظ ميز، ميز گرم کن، بالش، و سایر لوازم همراه با روبالشی که میاز گهواره ❑
 شود. استفاده می

 های غير التکس برای این بخش از درمان استفاده نمایيد.سایر کارهای لمسی بر روی صورت، از دستکشدر صورت انجام ماساژ صورت یا  ❑

 شوند.معالجات دستی به عنوان آخرین بخش خدمات ارائه می ❑

 کارکنان موظفند بالفاصله پس از اتمام ماساژ، دستان خود را بشویند.  ❑

ظرفيت برای استفاده مشتریان باز هستند. برای اطمينان از برقراری فاصله    50های بخار واقع در داخل مجموعه، با %اتاقها، استخرها، سوناها و  ها، رختکنحمام ❑
 های کف استفاده شود.گذاری گذاری فيزیکی مناسب هنگامی که مشتریان در رختکن، استخر، سونا و اتاق بخار هستند، باید از عالئم و نشانه

 

 تکميلی برای خدمات ليزر مو مالحظات  
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 های یکبار مصرف استفاده نمایند.ها موظفند در تمام مدت ماسک بزنند و در طول درمان مشتری از دستکشالکترولژیست ❑

 شود.ها و سوزن نگهدار، بين هر مشتری به طور کامل تميز و استریل میها، غلطکموچين ❑

های یکبار شود. در صورت عدم استفاده از سوزن پروب یا سرپوشاز به سوزن پروب یا قوطی ندارند، استفاده میهای یکبار مصرف که نيدر صورت امکان، از پروب ❑
 شود.مصرف، نوک یا سرپوش جداشدنی سوزن/نگهدارنده اپيالتور، بعد از هر مشتری تميز و ضد عفونی می

بسته بندی شده، و استریل بوده و بالفاصله پس از استفاده، در محفظه مخصوص اشياء های مورد استفاده برای الکتروليز، تک مصرفی، یکبار مصرف، پيش سوزن ❑
 های اشياء تيز باید طبق مقررات زیست پزشکی پسماند دفع شوند. شوند. محفظهتيز دور ریخته می

های شرکت سازنده، بين هر مشتری تميز و ضد عفونی  دستورالعملاز جمله قطعات جداشدنی آن، مطابق با  ها  های نظافتی فراصوت، فورسپس و کليه محفظهابزار ❑
 شوند.می

 

 مالحظات تکميلی برای متخصصين بادی آرت، 
 های پيرسينگ کوبی، و مغازه های خال سالن 

ادوات و سطوح پس از ویزیت هر مشتری  کوبی و پيرسينگ و حين انجام نظافت و ضدعفونی کليه  های یکبار مصرف در طی انجام خدمات خال استفاده از دستکش ❑
 الزاميست. 

 کنند. از ضدعفونی کننده دست استفاده    هاطور کامل با آب و صابون بشویند یا بالفاصله قبل از پوشيدن و پس از درآوردن دستکشکارکنان باید دستان خود را به  ❑

کنان ارائه دهنده این خدمات باید روی ماسک، محافظ صورت نيز بپوشند، و اکيداً کارکوبی در ناحيه دهان و بينی مجاز است. انجام خدمات پيرسينگ و خال  ❑
های توان به ماسکها میآورد؛ از جمله این ماسکشود ماسکی بپوشند که در برابر انتقال خفيف بيماری از طریق ذرات هوا حفاظت مؤثرتری فراهم میتوصيه می

 های دوالیه )دبل( اشاره نمود. در صورت امکان تهویه را در فضای ارائه خدمات افزایش دهيد. و ماسک N95 ،KN95برازش شده 

o ارائه می  پوشيدن محافظ به کارفرمایشان مدارک  اثبات واکسيناسيون کامل خود  برای  برای کارکنانی که  دهند اختياری است؛ زدن ماسک صورت 
 همچنان الزامی است.

o ًصورت نپوشند؛ در   اند و تصميم دارند محافظرا ارائه کرده  19-اند و مدارک واکسيناسيون کامل خود در برابر کوویدواکسينه شده  کارکنانی که کامال
هر یک   این صورت کارفرما باید سابقه کتبی را ثبت و نگهداری کند که در آن مستندات مربوط به ارائه مدارک قابل قبول واکسيناسيون کامل از سوی 

 رکنان درج شده است. نيازی نيست کارفرما کپی مدارک ارائه شده مربوط به واکسيناسيون کامل را نگهداری کند. از کا

، یا ( Modernaیا    BioNTech-Pfizer) نوبتی  -2هفته یا بيشتر از زمان دریافت دوز دوم در سری واکسن    2افراد پس از گذشت   ▪
و از دریافت  بيشتر  یا  از گذشت دو هفته  ) -اکسن تکپس  برابر  Johnson and Johnson [J&J]/Janssenدوزی  ( کامالً در 

 شوندواکسينه می 19-کووید

قابل قبول است: کارت واکسيناسيون )که شامل نام    19-ارائه موارد زیر از سوی کارمند به کارفرما جهت اثبات واکسيناسيون کامل کووید ▪
تاریخ دریافت آخرین دوز است( یا عکسی از کارت واکسيناسيون به عنوان سندی مجزا یا عکسی فرد واکسينه شده، نوع واکسن دریافتی و 

از کارت واکسن فرد شرکت کننده در رویداد که بر روی گوشی یا دستگاه الکترونيکی ذخيره شده است یا مستندات صادره از سوی یک 
ل نام فرد واکسينه شده و تأیيد این مورد است که وی کامالً در برابر  ارائه دهنده خدمات درمانی در خصوص واکسيناسيون کامل )که شام

 واکسينه شده است(.  19-کووید

های تقسيمی اضافی یا اند که حداقل شش فوت فاصله بين مشتریان تضمين گردد. در صورت لزوم، مؤسسات باید تدارک حفاظای چيده شدهها به گونهصندلی ❑
 مد نظر قرار دهند.سایر موانع غير قابل نفوذ را 

 دهند. کارکنان در هر نوبت تنها به یک مشتری خدمات خالکوبی یا پيرسينگ ارائه می ❑

 

 های ناخن مالحظات تکميلی برای سالن 

 مشتریان باید قبل از ارائه خدمات ناخن، دستان خود را بشویند. ❑

توان برای انجام مانيکور  ها یا پاها را میکه با فضای کافی برش خورده است، که دستدر صورت امکان، یک پارتيشن پالستيکی بين کارمند و مشتری وجود دارد   ❑
 ها عبور داد.یا پدیکور از بين این برش
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 کند.تنها یک مانيکوریست در هر ایستگاه با ارائه یک سرویس بصورت همزمان کار می ❑

 د. به مشتریان ابالغ شده که در تمام مدت ارائه خدمات، باید ماسک بزنن ❑

شود. در صورت های تنفسی استفاده میکافی نباشد، از ماسک  5155بخش    8زمانی که تهویه انجام شده برای کاهش حدود ميزان مواجهه مجاز تحت عنوان   ❑
 استفاده مناسب هستند. های تنفسی االستومری با کارتریج شيميایی مناسب همراه با یک فيلتر خاص برای قرار گيری در معرض مواد شيميایی، تنها ماسک

 های پدیکور باید پس از هر مشتری با یک ماده ضدعفونی کننده ثبت شده در سازمان حفاظت از محيط زیست که به عنوان باکتری کش، قارچ کش وکاسه ❑
های  اسپاهای گردابی پا، کاسه  های شرکت سازنده در خصوص غلظت مراجعه نمایيد. برای شود. به دستورالعملاست، ضد عفونی    ویروس کش برچسب خورده

های  ها و کاسهدقيقه به گردش درآید. اسپاهای پا، سينک  10مجهز به موتور هوا، یا اسپاهای مخصوص پا بدون لوله، ضدعفونی کننده باید به مدت حداقل    روشویی
پالستيکی یکبار مصرف استفاده شده باشد. انجام پدیکور در فضای باز پدیکور باید بعد از هر مشتری به طور کامل تميز و ضد عفونی شوند، حتی اگر از یک آستر  

ی کش، قارچ  باید محدود به کاسه/لگن قابل حمل باشند و باید بوسيله مایع ضدعفونی کننده ثبت شده در سازمان حفاظت از محيط زیست که به عنوان باکتر 
شوند. تمامی مراحل ضدعفونی باید در داخل سالن ناخن انجام شود  ه شد، تميز و ضد عفونی  ، همانگونه که در باال توضيح دادکش و ویروس کش برچسب خورده

 و نه در محيط موقّتی واقع در فضای باز.

پس توان از پالت رنگ ناخن استفاده کرد، که باید  در صورت عدم وجود قفسه الک، می نظر داشته باشيد.  دربرای کاهش تعداد نقاط تماس، حذف قفسه الک را   ❑
های ناخن را پيش از برگرداندن به قفسه الک، تميز و ضد عفونی کرد. در از استفاده هر مشتری تميز و ضدعفونی شود. اگر قفسه الک برداشته نشود، باید الک

ی انجمن آرایشگری و خدمات ها شود. هر گونه وسایل غير یکبار مصرف باید به طور کامل طبق دستورالعملصورت امکان، از لوازم یکبار مصرف استفاده می
 آرایشی بهداشتی کاليفرنيا، بين مشتریان ضد عفونی شوند. 

شود، اقداماتی برای به حداقل رساندن باد مستقيم دميده شده  های دیواری، استفاده میهای پایه دار یا پنکه اگر در سالن سرپوشيده یا سرباز از پنکه، مانند پنکه ❑
اند، خطرات احتمالی افزایش دما را تحت نظر داشته باشيد و برای کاهش آن  ها غير فعال هستند یا برداشته شدهشده است. اگر فناز یک فرد به فرد دیگر اتخاذ 

 اقداماتی انجام دهيد.

ت پا، و اپليکاتور، تنها یک های یکبار مصرف، جداکننده انگش های شنی برای دریل و بافر ناخن، صندل های مقوایی، سوهانکليه وسایل یکبار مصرف مانند پرونده ❑
 شوند.ای و در دار دور ریخته میشوند و بالفاصله در یک سطل زباله کيسهبار استفاده می

 

D.  اقدامات ابالغ شده به عموم افراد 

برای کسب  های عمومی مجموعه نصب شده است.  در تمامی ورودی   19-یک نسخه کپی از این پروتکل یا در صورت اطالق، کپی گواهی مطابقت ایمنی کووید ❑
کووید ایمنی  مطابقت  آموز  دوره خود  گذراندن  یا  بيشتر  نشانی  19-اطالعات  به   ،http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm 

 ها را در مجموعه داشته دارند تا در صورت درخواست، آن را جهت بررسی، در اختيار افراد قرار دهند. ها باید یک نسخه کپی از پروتکلاجعه نمایيد. مجموعهمر

خواهد از ضدعفونی کننده  آنان میگيرند، از  دهد که پس از ورود، آنان در خصوص عالئم ابتال به بيماری مورد معاینه قرار میعالئمی که به مشتریان اطالع می ❑
 ها نصب شده است. دست استفاده نمایند، و ماسک بزنند در تمام ورودی 

ها را بشویند یا از ضد عفونی  ( فوت را رعایت کنند، در بدو ورود دست6شود فاصله گذاری اجتماعی شش ) عالئمی نصب شده است که به مشتریان یادآور می ❑
دارند، در منزل بمانند، تغييرات حادث شده را به بخش ارائه خدمات اطالع دهند. عالئم باید   19-بيمار هستند یا عالئمی مشابه کووید  کننده استفاده نمایند، اگر

گيرند )مثالً   توانند شامل پيکتوگرام باشند و بصورت دیجيتالی در دسترس قرار افرادهایی که به سادگی قابل رؤیت هستند قرار داده شوند، این عالئم میدر محل
اداره بهداشت عمومی این    19-سایت راهنمای کوویدوببرای مشاهده منابع تکميلی و نمونه عالئم قابل استفاده کسب و کارها به  از طریق پست الکترونيک(.  

 مراجعه نمایيد. ستانشهر

 شود.اند تا به مشتریان اطالع دهند که مکان مورد نظر بصورت روزانه تميز و ضد عفونی میعالئمی در مناطق نمایش نصب شده ❑

های  ها، سياستماسکهای اجتماعی و غيره( اطالعات مشخصی در خصوص ساعات کاری مجموعه، لزوم استفاده از  نشریات آنالین مرکز )وب سایت، رسانه ❑
 دهد.بوطه ارائه میمربوط به قرار مالقات، انتظار در خارج یا داخل خودرو برای قرار مالقات، پيش سفارش، پيش پرداخت، تحویل بيرون بر و/یا سایر موارد مر

 

E.  اقداماتی برای تضمين دسترسی عادالنه به خدمات ضروری 

 اند.است در اولویت قرار گرفتهخدماتی که برای مشتریان/ارباب رجوعان ضروری  ❑

 اند.ها یا خدماتی که از راه دور قابل ارائه هستند به بستر آنالین منتقل شدهتراکنش ❑

گيرند،  های عمومی شدیداً در معرض خطر ابتال قرار میهای حرکتی دارند و/یا در فضا جهت تضمين دسترسی به کاال و خدمات برای مشتریانی که محدودیت ❑
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 اقداماتی صورت گرفته است.

 
 
 

 ای ذکر شود هر گونه اقدامات اضافی که در باال ذکر نشده است باید در صفحات جداگانه 

 کار مربوطه موظف است آن را به این سند پيوست کند. که کسب و  
 
 
 
 
 

 توانيد برای طرح هرگونه سؤال یا شما می 

 بيان دیدگاه خود درباره این پروتکل با شخص زیر تماس بگيرید: 
 

  تجاری:   تماس   نام 

  شماره تلفن: 

  تاریخ آخرین بازبينی: 
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