الزامات جاری برای کارفرمایان

الزامات جاری کووید 19-برای کارفرمایان
اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
از سرایت کووید 19-پیشگیری و از شاغالن و جامعه محافظت کنید

کارفرمایان باید هوشیار باشند و با پیروی از اقدامات کنترل سرایت و گزارشدهی موارد ابتالی کووید 19-به اداره بهداشت عمومی،
همچنان به محافظت از نیروی کار خود و جامعه ادامه دهند.
 :5/18/22جهت انطباق با استانداردهای اضطراری موقت  Cal/OSHAبازبينی شده بروز رسانی شد ،قابل اجرا از تاريخ  .5/6/22استانداردهای بازبينی
شده  Cal/OSHAكارفرمايان را ملزم میكند ماسکهای تنفسی را در صورت درخواست به هر كارمندی كه در فضاهای سرپوشيده يا در خودروها همراه با
ديگران كار میكند ،فارغ از وضعيت واكسيناسيون ارائه دهند .استانداردهای بازبينی شده همچنين كارفرمايان را ملزم میكند كه آزمايش را به هر كارمند
دارای عالئم بيماری عرضه كنند.

اين سند خالصهای از الزامات جاری است كه كارفرمايان موظفند به موجب قوانين ايالتی و شهرستان به تبعيت از آن ادامه دهند .لطفاً جهت كسب اطالعات دقيقتر درباره
الزامات مربوط ،به لينکهای زير مراجعه نماييد.
الزامات:
کارفرمایان مستقر در اماکن شهرستان لس آنجلس ملزم به رعایت موارد زیر هستند:
فرمان افسر بهداشت شهرستان ( )HOOدر نشانی ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#orders.
استانداردهای اضطراری موقت ) Cal/OSHA (ETSدر نشانی dir.ca.gov/covid.

لطفاً توجه داشته باشید در بخشهایی که الزامات با هم متفاوت هستند ،فرمانهای سختگیرانهتر (محافظانهتر) اعمال میشود.

الزامات فرمان افسر بهداشت شهرستان:
گزارشدهی موارد ابتالی کووید 19-در محل کار:
• زمانی كه كسبوكار ظرف  14روز از وجود سه ( )3يا تعداد بيشتری از موارد ابتال به كوويد 19-در ميان كاركنان خود (يا پيمانکاران مستقل و يا شاغالن موقت در
محل) مطلع شود ،كارفرما (صاحب/مدير/گرداننده كسبوكار) بايد اين شيوع را از طريق شماره  )888( 397-3993يا  )213( 240-7821يا بصورت آنالين از
طريق وبسايت  http://www.redcap.link/covidreportبه اداره بهداشت عمومی گزارش دهد.
زمانی كه نتيجه آزمايش يک يا تعداد بيشتری از كاركنان ،شاغالن منصوبی يا قراردادی ،يا داوطلبان كسبوكار مثبت شده باشد يا عالئمی مشابه
(مورد ابتالی) كوويد 19-داشته باشند ،كارفرما بايد پروتکلی در اختيار داشته باشد تا مورد (يا موارد) ابتال را ملزم به ايزوله كند و تمامی
شاغالنی كه در محل كار در معرض ابتال قرار گرفتهاند را شناسايی و بهدرستی مديريت كند .به پاسخ به كوويد 19-در محل كار مراجعه نماييد.
ماسکهای صورت:
• استفاده از ماسک صورت به تمامی افراد حاضر در محيطهای عمومی و كسبوكارهای سرپوشيده اكيداً توصيه میشود .در اين محيطها ،كسبوكارها ممکن است
همچنان استفاده از ماسک را در فضای سرپوشيده محل كار خود الزامی بدانند.
• ماسکهای صورت بايد همچنان در برخی محيطهای سر پوشيده ُپر خطر پوشيده شوند از جمله وسايل حملونقل عمومی ،محورهای ترانزيتی ،كليه محيطهای
خدمات درمانی شامل مراكز مراقبتی بلند مدت و مراكز مراقبت از بزرگساالن و سالمندان ،مراكز بازپروری و بازداشتگاهها ،پناهگاههای بیخانمانها و پناهگاههای
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پناهگاههای اضطراری .به قوانين پوشيدن ماسک و توصيهها مراجعه نماييد.
كارفرمايانی كه مقرر میكنند زدن ماسک اختياريست ،بايد ماسکهای پزشکی و ماسکهای تنفسی با برازش مناسب مانند  KN95 ،N95يا  KF94را جهت
استفاده داوطلبانه ،در اختيار كاركنانی 1قرار دهند كه در فضاهای سرپوشيده يا در خودروها همراه با ساير كاركنان و/يا مشتريان كار میكنند .اگر كارفرما برگزيند كه
الزام استفاده همگانی از ماسک در فضای سرپوشيده را حفظ كند ،بايد به كاركنان ماسکهای پزشکی ارائه دهد.

واکسیناسیون برای اماکن دارای مجوزهای غذایی کم خطر:
• اكيداً توصيه میشود كه كاركنان شاغل در باشگاههای شبانه ،سالنهای استراحت ،و بارها ،آبجوسازیها ،كارخانههای مشروبات الکلی ،و شرابسازیهايی كه دارای
مجوز غذايی كم خطر هستند ،كامالً در برابر كوويد 19-واكسينه و تقويت شوند.
• به مشتريانی كه از بخشهای سرپوشيده اين كسبوكارها استفاده میكنند اكيداً توصيه میشود كه قبل از ورود ،اثبات واكسيناسيون كامل در برابر كوويد 19-را ارائه
دهند.
واکسیناسیون/آزمایشدهی برای اَبَر رویدادها:
• اكيداً توصيه میشود كه گردانندگان اَبَر رويدادها (رويدادهای فضای باز با بيش از  10,000شركتكننده و رويدادهای سرپوشيده با بيش از  1,000شركتكننده)
همچنان مشتريان را ملزم به ارائه مدركی كنند كه نشان دهد آنان كامالً در برابر كوويد 19-واكسينه هستند يا نتيجه آزمايش ويروسی كوويد 19-آنان كه  2روز
قبل از ورود ( )PCRيا  1روز قبل از ورود (آنتی ژن) گرفته شده ،منفی است.
تهویه:
•

كارفرمايان بايد سيستمهای تهويه را جهت به حداكثر رساندن تبادل هوای خارجی و افزايش بازدهی فيلتر و همچنين بکارگيری سيستمهای تکميلی تهويه را ارزيابی
كنند.

استانداردهای اضطراری موقت کووید:19 CAL/OSHA-
کارفرمایان باید دارای یک برنامه كتبی پيشگيری از كوويد 19-باشند كه موارد زير را در بر گيرد:
• آموزش كاركنان و دستورالعملهايی در زمينه خطرات كوويد19-؛
• فرايند غربالگری عالئم كاركنان؛
• دسترسی كاركنان به آزمايش كوويد19-؛
• برنامهای جهت پاسخ به مبتاليان كوويد 19-در محل كار؛
• پروتکل استفاده از ماسک برای كاركنان؛
• برنامهای جهت ممانعت از ورود مبتاليان كوويد 19-به محل كار تا زمانی كه معيارهای بازگشت-به-كار برآورده شود.
ماسکهای صورت:
• كارفرمايان موظفند در صورت درخواست كاركنان ،ماسکهای حداقل دواليه در اختيارشان قرار دهند .لطفاً توجه داشته باشيد ،بنا بر فرمان افسر بهداشت شهرستان،
بايد ماسک پزشکی با برازش مناسب يا ماسکهای تنفسی را جهت استفاده داوطلبانه در اختيار كليه كاركنانی قرار دهند كه در محيطهای سرپوشيده يا در خودروها
همراه با ساير كاركنان يا مشتريان كار میكنند .در مواردی كه فرمان افسر بهداشت شهرستان محافظانهتر است ،كارفرمايان موظفند از آن پيروی كنند.
• كارفرمايان بايد به كارمندان اطالع دهند كه آنان میتوانند فارغ از وضعيت واكسيناسيونشان در محل كار پوشش صورت بپوشند ،و اينکه تالفیجويی از سوی كارفرما
غيرقانونی است .كارفرمايان نبايد هيچ يک از كاركنانی كه ماسک میپوشند را دلسرد كنند.
تجهیزات حفاظتی شخصی:
• استفاده از ماسکهای تنفسی  N95اختياری است اما كارفرمايان بايد بنا به درخواست ،آنها را در اختيار كاركنانی قرار دهند كه در فضاهای سرپوشيده يا خودروها
همراه با ساير افراد كار میكنند .ماسکهای تنفسی  N95بايد مناسب اندازه صورت كارمند باشند ،و كارمند بايد آموزشهای اوليه مربوط به نحوه صحيح پوشيدن
ماسک تنفسی و نحوه «درزگيری» ،يا برازش مناسب را دريافت كند .جزئيات آنچه بايد در آموزش استفاده از ماسک  N95به كاركنان گنجانده شود ،در صفحه
سؤاالت متداول  Cal/OSHAموجود است.
• در صورت آسيبديدگی ،تغيير شکل ،كثيف شدن يا تنفس دشوار از داخل ماسکهای تنفسی  ،N95بايد آنها را تعويض كرد.
بهداشت دست:
 1برخی پيمانکاران مستقل تحت قانون كار ايالتی ،كارمند تلقی میشوند .برای مشاهده جزئيات بيشتر ،صفحه وب وزارت روابط صنعتی كاليفرنيا درباره پيمانکاران مستقل در قياس با
كاركنان را بررسی كنيد.
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شستشوی دست كاركنان را تشويق كنيد و زمانی را برای آن اختصاص دهيد .ضدعفونی كنندههای دست مورد تأييد را جهت استفاده در اختيار كاركنان قرار دهيد.

تهویه:
•

كارفرمايان بايد سيستمهای تهويه را ارزيابی كنند تا تبادل هوای خارجی را به حداكثر برسانند و بازدهی فيلتر را افزايش دهند ،و استفاده از سيستمهای تکميلی
تهويه را ارزيابی كنند.

پروتکل آزمایش کووید 19-و اطالعرسانی موارد مواجهه در محیط کار:
• آزمايشدهی رايگان را در طول ساعات كاری به كاركنان زير پيشنهاد دهيد:
 oكسانی كه در محل كار در معرض ابتال به كوويد 19-قرار گرفتهاند ،غير از افرادی كه در  90روز گذشته از كوويد 19-بهبود يافتهاند و عالئمی ندارند.
 oكسانی كه برای تداوم كار خود يا بازگشت سريع تر به كار الزم است آزمايش دهند ،به شرطی كه ضمن تبعيت از راهنمای انزوا و قرنطينه آزمايش
دهند.
 oكسانی كه عالئم بيماری دارند ،فارغ از اينکه در محل كار در معرض ابتال قرار گرفتهاند.
• اين آزمايش ممکن است از طريق كارفرما ،طرح سالمتی (بيمه) ،يا در يک مركز آزمايشدهی همگانی ارائه شود.
•

كاركنان ،نمايندگان كاركنان ،و هر يک از ساير افراد شاغلی را كه در محل كار در معرض ابتالی احتمالی به كوويد 19-قرار گرفتهاند ،طی يک روز كاری مطلع
كنيد.

حقوق قانونی مربوط به دستمزد و مرخصی شاغالن:
•
•

زمانی كه كاركنان ملزم هستند به دليل ابتاليشان به كوويد 19-يا قرارگيری در معرض ابتال به كوويد 19-در محيط كار ،از محل كار دور باشند ،همچنان
دستمزد ،درآمد ،و حقوق قانونی و مزايای آنان را محفوظ بدانيد و بپردازيد.
اطالعات قابليت استفاده از مرخصی استعالجی باحقوق را از طريق قانون تکميلی مرخصی باحقوق ،در اختيار شاغالن قرار دهيد.

گزارش شیوع کووید 19-و الزامات کاهشی:
•

اطالعات مربوط به موارد ابتالی كوويد 19-و شيوع بيماری در محل كار را به اداره بهداشت محلی گزارش دهيد و هرگونه اطالعاتی را كه اين اداره در رابطه با
شيوع كوويد 19-درخواست میكند ،در اختيارشان قرار دهيد.
 oدر صورت وجود  3یا تعداد بیشتری از کارکنان مبتال به کووید 19-در محل کار ،لزوم اجرای فاصله گذاری فيزيکی و پارتيشنگذاری بين كاركنان
و عموم افراد را ارزيابی كنيد.
 oدر صورت وجود  20یا تعداد بیشتری از مبتالیان کووید ،19-كه يک شيوع عمده قلمداد میشود ،كارفرمايان بايد بالفاصله:
▪ در صورت توصيه اداره بهداشت محلی ،شرايط آزمايشدهی را برای كليه كاركنانی كه در گروه در معرض ابتال قرار دارند ،فارغ از وضعيت
واكسيناسيون ،دو مرتبه در هفته يا بيشتر برقرار كنيد .كاركنانی كه طی  90روز گذشته از كوويد بهبود يافتهاند و عالئم بيماری ندارند،
نيازی نيست آزمايش دهند.
▪ فارغ از وضعيت واكسيناسيون ،برای همه كاركنان از فاصله گذاری فيزيکی استفاده كنند.
▪ ماسکهای تنفسی را جهت استفاده داوطلبانه ،فارغ از وضعيت واكسيناسيون و بیآنکه منتظر طرح درخواست از سوی كارمند باشند ،به
كليه كاركنان ارائه دهند.

برای اطالعات بیشتر:
 :Cal/OSHAجهت كسب اطالعات درباره كوويد ،19-پيشگيری از بيماریهای مرتبط با گرمازدگی و حفاظت در برابر دود ناشی از آتشسوزیها جنگلی در محل كار يا
صحبت با نماينده دو زبانه  CAL/OSHAدر ساعات كاری معمول ،لطفاً با شماره  833-579-0927تماس بگيريد.
اداره بهداشت عمومی شهرستان لسآنجلس :برای طرح هرگونه سؤال ،لطفاً با طرح تعامل با صنعت ما به شماره  )626( 430 -5320تماس بگيريد.
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