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های مراقبت روزانه )مهد کودک( برایپروتکل دوره
 کودکان در سن مدرسه 

اند( )تغییرات با رنگ زرد مشخص شده های اخیر بروز رسانی 

تر برای جا دادن چندین گروه  های بزرگ افزودن دستورالعمل تقسیم اتاق  .های ثابت بروز رسانی شد: جهت بازتاب تغییرات مربوط به اندازه گروه 4/28/2021
 ثابت. 

کاهش یافته است، اما انتقال اجتماعی این بیماری کماکان در محدوده متوسط قرار دارد.    باختگان، موارد بستری در بیمارستان و تعداد جان 19-شمار مبتالیان کووید
بیماری،    همچنان عامل ایجاد خطری شگرف برای جوامع بوده و کلیه افراد و مشاغل ملزم هستند اقدامات پیشگیرانه اتخاذ کرده و برای کاهش خطر شیوع  19-کووید

هایی است که در ، و سایر دوره (ECE)های آموزشی و پیش دبستانی  ها، از جمله دورهشرایط زیر مختص کلیه دوره   الح نمایند.های خود را اص ها و فعالیت عملیات
مجاز  ها مطابق حکم افسر ایالتی اداره بهداشت عمومی،  کنند. این سایت ای خدمات مراقبت روزانه ارائه می طول ساعات کاری مدرسه یا پس از آن به کودکان مدرسه 

های خاص توسط فرماندار، این نوع مشاغل همچنین باید از شروط عنوان شده در این چک لیست پیروی  به بازگشایی هستند. عالوه بر شروط اعمال شده بر این آوردگاه 
بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس و   راهنمای  های آموزشی و مراقبت زودهنگام دارای مجوز فعالیت هستند، باید ازهایی که تحت عنوان دوره سایت نمایند.  

 تبعیت نمایند.   ECEهای  دوره   مدیریت مواجههرنامه  بهمچنین  

فعلی مجوز مراقبت کودک خود، یا فراتر    های های خود را فراتر از محدودیت ای خدمات مراقبت روزانه ارائه نماید و فعالیتهر طرحی که قصد دارد به کودکان مدرسه   
های اجتماعی خود مکاتبه کند تا مشخص شود آیا برای  مجوزدهی مراقبت   ایاداره منطقه اید با  های وضعیت قانونی معاف از مجوز خود گسترش دهد، باز محدودیت 

محدودیت  اضطراری  تکلغو  الزامات  در  را  آن  است  محدودیت ها، الزم  لغو  درباره  اطالعات  برای کسب  خیر.  یا  کند  ذکر  مجوز  به میلی  مراقبت کودک  مراکز  های 
CCP-22-PIN 20   .مراجعه نمایید

دهند، توسط اداره بهداشت  ای هرگونه خدمات مراقبت روزانه ارائه می به کودکان مدرسه   K-12که در محل مدرسه    مدارسی  :K-12یادداشتی ویژه برای مدارس 
ها،  های مراقبت کودک خود و پروانه کسب مراقبت کودک خود و وضعیت لغو محدودیتشوند تا درباره دامنه فعالیت عمومی شهرستان لس آنجلس ملزم می

 موجود است.   اینجاهای تکمیل و لینک ارجاعی بررسی آنالین در  ه این اداره ارسال نمایند. دستورالعمل ای را تکمیل و باطالعیه

دهید، نیازی به ارسال این اطالعیه  های سنی پیش از مهد کودک و کوچکتر خدمات ارائه میدارید و تنها به گروه   ECEرتی که مجوز ارائه خدمات  در صو•
 .نیست

دهد، نیازی به ارسال این  خدمات مراقبت کودک ارائه می   ای، به کودکان مدرسه K-12در صورتی که برنامه شما در هر محیطی غیر از محل مدرسه  •
 . نیست اطالعیه

های این سند حتماً به  این سند ممکن است همزمان با دریافت اطالعات و منابع تکمیلی به روز شود، بنابراین برای اطالع از به روز رسانی لطفاً در نظر داشته باشید:  
 را بررسی نمایید.   /http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirusنشانی  طور منظم وب سایت شهرستان لس آنجلس به  

 گیرد:این چک لیست موارد زیر را در بر می

محل کار جهت حفاظت از سالمت کارکنان   هایها و رویهسیاست  (1)

 اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری فیزیکی (2)

 اقداماتی برای تضمین کنترل سرایت  (3)

 ارتباط با کارکنان و عموم افراد  (4)

اقداماتی برای تضمین دسترسی عادالنه به خدمات ضروری  (5)

دی باید مورد توجه قرار گیرند. در حین تدوین هرگونه پروتکل بازگشایی در مجموعه شما، این پنج حوزه کلی
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های تحت پوشش این راهنما باید همه اقدامات ذیربط ذکر شده در زیر را اجرا نمایند و آماده توضیح این نکته باشند که به چه دلیل هر  کلیه دوره  
 شود برای این دوره قابل اجرا نبوده است. اقدامی که اجرا نمی 

  نام دوره: 

  آدرس مجموعه: 

 

A. های محل کار جهت حفاظت از سالمت کارکناننامهها و شیوهسیاست 
 کند، انتخاب نمایید(هایی که درباره این مجموعه صدق می)همه گزینه

 

 منظور دستورات به وی ابالغ شده است.   هر فردی که بتواند وظایف کاری خود را از خانه به انجام رساند، به این ❑

سال سن دارند، افرادی که دچار مشکالت حاد پزشکی هستند( کارهایی محول شده است که    65در صورت امکان، به کارکنان آسیب پذیر )افرادی که بیش از    ❑
 از خانه قابل انجام هستند. 

ار از خانه برای کارکنان، افزایش یابد. در نظر بگیرید به کارمندان و کارکنان داوطلبی که  شوند تا فرصت کهای کاری تا حد امکان مجدداً تدوین می فرآیند   ❑
 رساند )مانند وظایف اداری(. هایی ارائه نمایید که تماس آنان با سایر افراد را به حداقل می درخواست وظایف اصالح شده دارند، گزینه

 اند. فتی برای رسیدن به حداکثر فاصله گذاری فیزیکی تدوین شده در صورت امکان، جداول زمانی جایگزین، نوبتی یا شی ❑

اری یا مواجهه با  به همه کارکنان )از جمله کارکنان حقوق بگیر و داوطلبان، که مجموعاً به »کارمندان« منتسب هستند( اطالع داده شده است که در صورت بیم ❑
نان متوجه هستند که در صورت اطالق، باید از راهنمای اداره بهداشت عمومی برای انزوای شخصی  مبتال بوده، به محل کار نیایند. کارک  19-شخصی که به کووید

های مرخصی محل کار مورد بررسی و اصالح قرار گرفته است تا اطمینان حاصل شود کارکنان در هنگام اقامت در منزل به دلیل و قرنطینه، پیروی کنند. سیاست 
 یرند.گبیماری، مورد مؤاخذه قرار نمی 

/موارد ابتال درخواست نماید  پس از اطالع از اینکه نتیجه آزمایش یک یا چند نفر از کارمندان مثبت شده، کارفرما برنامه یا پروتکلی در اختیار دارد تا از این مورد ❑
قرار گرفته بودند، الزام آور شود. طرح کارفرما باید    در منزل خود را ایزوله کنند و قرنطینه شخصی همه کارمندانی که در محل کار در معرض این مورد/موارد ابتال 

قرار گیرند تا مشخص شود آیا    19-دارای پروتکلی باشد برای تمام کارمندان قرنطینه شده باشد که به این پروتکل دسترسی داشته باشند یا مورد آزمایش کووید
 باشد.   19-مر ممکن است نیازمند تدابیر کنترلی تکمیلی کوویداند یا خیر، که این ادر محل کار افراد بیشتری در معرض قرار گرفته

  گیری های تصمیم مسیر شود. محل مورد نظر باید از راهنمای اداره بهداشت عمومی در خصوص  غربالگری عالئم قبل از ورود کارکنان به محل کار انجام می ❑
غربالگری باید    .برای افرادی که نتیجه غربالگری عالئم آنان پیش از ورود به مجموعه آموزشی یا ضمن حضور در مجموعه آموزشی مثبت شده است، پیروی نمایند

. عالئم یاد شده در سند مربوط  و اینکه آیا کارمند اکنون تحت فرمان انزوا یا قرنطینه قرار دارد یا خیرباشد    19-شامل معاینه عالئم مشابه عفونت احتمالی کووید
رود کارکنان انجام داد. در صورت امکان، معاینه دمای بدن  شکل حضوری حین وتوان از راه دور یا بهاند. این معاینات را میگیری فهرست شده به مسیرهای تصمیم

 نیز باید در محل کار انجام شود. 

اند، به اداره  روز پیش از شروع بیماری در محل حضور داشته  14را که در هر برهه زمانی طی  19-وجود تمامی مبتالیان تأیید شده کوویدها موظفند مجموعه    ❑
او مثبت شده است. تاریخ شروع بیماری، اولین تاریخ    19-فردیست که نتیجه آزمایش کووید  19-ابتالی تأیید شده کوویدمورد    بهداشت عمومی اطالع دهند.

 است، هرکدام که زودتر رخ داده باشد.   19-کوویدیا تاریخ انجام آزمایش    19-بروز عالئم کووید

وسیلۀ کامپیوتر یا دستگاه موبایل با  توان بهاست و می 19-موارد مواجهه با کووید گزارش آنالین و ایمن روش ارجح اطالع به اداره بهداشت عمومی در خصوص ❑
بدین منظور اقدام نمود. اگر    http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport  رجوع به وب اپلیکیشن این اداره به نشانی

و ارسال    برای گروه آموزش و پرورش  19-فهرست تماس فرد مبتال و مخاطبین کوویدتوان با دانلود و تکمیل  پذیر نباشد، میارسال گزارش بصورت آنالین امکان 
 ورت دستی انجام داد. این کار را بص   Education@ph.lacounty.gov-ACDCآن به  
o    روز کاری انجام شود.   1مورد ابتالی تأیید شده باید پس از اطالع از وجود چنین مواردی، طی    2یا   1دهی  گزارش 
o   روزه، کارفرما باید سریعاً این خوشه افراد مبتال را به اداره بهداشت عمومی   14یا تعداد بیشتری از موارد ابتال طی یک دوره    3در صورت شناسایی

م تحقیقات  گیری است و نیازمند انجاکند تا تعیین نماید آیا این خوشه مصداق همهاداره بهداشت عمومی با دوره نامبرده همکاری می گزارش کند.  
 باشد یا خیر. شیوع از سوی اداره بهداشت عمومی می
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شود. کارکنان باید همواره در طول روز کاری،  به کارمندانی که با سایر افراد در تماس هستند، بصورت رایگان، ماسک مناسبی که بینی و دهان را بپوشاند داده می ❑

شان نباید  با سایرین وجود دارد، ماسک بزنند. کارمندانی که به دستور ارائه دهنده خدمات پزشکی  زمانی که در تماس با سایرین هستند یا احتمال تماس آنان

ای در لبه پایینی استفاده نمایند، و اینگونه تا زمانی که شرایط آنان اجازه دهد، پایبند  بایستی از یک محافظ صورت به همراه آویزی پارچه ماسک بزنند، می 

 یک طرفه استفاده کرد.   هایی با سوپاپ ای است که زیر چانه را بطور کامل بپوشاند. نباید از ماسک ترجیح با آویز پارچه دستورات ایالتی هستند.  

همواره ماسک بزنند، مگر در مواقعی که تنها در دفاتر شخصی پشت درهای بسته مشغول به کار هستند یا هنگام خوردن یا آشامیدن.    تمامی کارکنان باید   ❑

مت کارمند  های مذکور از قاکنند، که ارتفاع پارتیشن های مستحکم کار می هایی با پارتیشن استثنائی که پیشتر برای کارکنانی در نظر گرفته شده بود که در اتاقک 

 شود. تر است، لغو میدر حالت ایستاده بلند 

 های خود را بشویند یا تعویض نمایند. شود که روزانه ماسک به کارمندان ابالغ می  ❑

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

  دیگران   از  را   فوتی  شش  حداقل  فاصله  باید  کارکنان  آشامیدن،  یا  خوردن  مدت  تمام  در کنند.  برقرار  فیزیکی  فاصله  دیگران  و  خود  بین  و  بردارند  ایمن  بصورت

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

  کاری   ایستگاه  یا  پارتیشنی  اتاقک  در  آشامیدن  یا  خوردن  با  ترجیح  گردد،  برقرار  کارکنان  و  هاحائل   از  بیشتری  فاصله  شود  باعث  کاری  ایستگاه  یا  پارتیشنی  اتاقک

 بود.   خواهد

این مهم بدین طریق    یابد.می   افزایش  حداکثر  به  کارکنان  بین   فاصله  و  کاهش  ظرفیت  احت، استر  و/یا  غذا  صرف  جهت  کارکنان  استفاده  مورد  محوطه  یا  اتاق  هر  در ❑

 به انجام رسیده است: 

o و   باشد؛  سازگار  آنان  استراحت  محوطه  یا  هااتاق   در  افراد  بین  فوت  شش  حداقل  فاصله  ایجاد  با   که  ایگونه به  ظرفیت،  حداکثر  ابالغ 

o و   استراحت؛  و  غذاخوری  محوطه  یا  هااتاق   در  شده  اشغال  فضای  کاهش  هتج  غذا  صرف  یا  استراحت  زمان  کردن  نوبتی 

o برای کاهش    هاها، برداشتن یا برچسب زدن صندلی قرار دادن میزها به فاصله شش فوت از یکدیگر و اطمینان از وجود فاصله شش فوتی بین صندلی

ها  ها به نحوی که تماس چهره به چهره را به حداقل رسد. استفاده از پارتیشن ظرفیت، نشانه گذاری در کف برای تضمین فاصله، و چیدمان صندلی

 شود.شود اما این امر نباید جایگزینی برای کاهش ظرفیت و حفظ فاصله گذاری فیزیکی تلقی  برای جلوگیری از انتشار بیماری توصیه می

 شود تا برای کارهایی مانند سرو غذا، حمل زباله یا هنگام بکار بردن محصوالت تمیز کننده و ضدعفونی کننده استفاده نمایند به کارکنان دستکش داده می   ❑

( فوتی را در تمامی مناطق مجموعه، از مراجعان و از یکدیگر حفظ نمایند. کارکنان  6به کارکنان ابالغ شده است که در صورت امکان، فاصله حداقل شش ) ❑

 تر شوند. ای به آنان نزدیک توانند برای کمک به کودکان، یا چنانچه ضروری باشد بصورت لحظه می

 شوند: رو مرتباً ضدعفونی می، طبق برنامه پیش حداقل روزی یکبارمشترک،    های بهداشتی و سایر فضاهای سرویس  ❑

o  های بهداشتیسرویس          ______________________________________________________________________ 

o   سایر موارد                   _________________________________________________________________ _______ 

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

 ____________________________________________________________________________________________ 

 رار دارد: در محل)های( زیر در دسترس تمامی کارکنان ق  19-ضدعفونی کننده دست مؤثر در برابر کووید ❑

 ____________________________________________________________________________________________ 

 شود که بصورت مستمر دستان خود را بشویند. به کارکنان یادآوری می  ❑

 کپی از این پروتکل در اختیار هر یک از کارکنان قرار گرفته است.  یک نسخه ❑

ی تلفن، تبلت، تا حد امکان، به هر یک از کارکنان تجهیزات متعلق به وی اختصاص داده شده است و به کارکنان ابالغ شده که تا حد امکان از اشتراک گذار ❑

( را به  PPEاظتی شخصی )های دو طرفه، سایر لوازم کاری، یا تجهیزات اداری خودداری نمایند. همچنین به آنان دستور داده شده که هرگز تجهیزات حفبیسیم

 اشتراک نگذارند. 
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تر باشد، ضد عفونی  ها، هرکدام متداول ها یا استفاده در مواقعی که وسایلی باید به اشتراک گذاشته شوند، این وسایل با تمیز کننده مناسب سطوح بین شیفت  ❑
فکس، چاپگر، تلفن، کیبورد، منگنه، منگنه بازکن، پاکت بازکن،    ی، دستگاه شوند، از جمله این وسایل عبارتند از: تجهیزات مشترک اداری، مانند دستگاه کپمی

 های واکی تاکی و غیره.های کاری مشترک، تجهیزات صوتی و تصویری، دستگاه سطوح بخش پذیرش، میز 

ات کاری به عنوان بخشی از وظایف شغلی کارکنان های خود انجام دهند. وظایف نظافتی در ساعهای نظافتی را حین شیفتشود تا رویهبه کارکنان زمان داده می   ❑
شکل مناسبی تضمین شود. در پی کمک به انجام تقاضای نظافتی روز  شود. در صورت لزوم، ساعات کاری را اصالح نمایید، تا نظافت منظم و کامل بهمحول می

 های نظافتی ثالث را مد نظر قرار دهید.شرکت   افزون خود، بکارگیری گزینه

 غیبت کارکنان نظارت کنید و در صورت امکان کادری پشتیبان از کارکنان آموزش دیده در اختیار داشته باشید. بر   ❑

های تشریح شده در این چک لیست غیر از آن چه مربوط به شرایط اشغال است، در مورد کارکنان تحویل و هر شرکت دیگری که ممکن است در  کلیه سیاست  ❑
 شود.اص ثالث حضور داشته باشند، اعمال می محوطه مجموعه به عنوان اشخ 

 سایر اقدامات را شرح دهید:  —اختیاری   ❑

   _____________________________________________________________________________________________ 

 

B.  اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری فیزیکی 

 

 ورود و خروج 

 تعداد افراد حاضر در مجموعه را به تعدادی مناسب برای حفظ فاصله گذاری فیزیکی محدود نمایید.  ❑

های ایمنی را همانگونه که برای سایر  ها( از سوی دوره مربوطه، رانندگان باید کلیه اقدامات و پروتکل های حمل و نقل )مانند اتوبوس در صورت استفاده از خودرو  ❑
 و فاصله گذاری فیزیکی(.   ها کارکنان مشخص شده، رعایت کنند )مانند بهداشت دست، ماسک 

o ف فاصله گذاری  برقراری  روی هر صندلی همچنین  بر  نشستن یک کودک  مانند  اقداماتی  انجام  از طریق  باید  نقل  و  در خودروهای حمل  یزیکی 
 ها بصورت یکی در میان برقرار شود. اتوبوس/خودرو یا استفاده از ردیف 

o  ها را باز کنید و تا حد امکان، فضای مابین کودکان و راننده را به حداکثر برسانید. پنجره 

 کارکنان، و مراجعان هنگام ورود و خروج باید ماسک بزنند. کلیه کودکان،    ❑

 ها را به حداقل برسانید. در آغاز و پایان روز تماس میان کارکنان، کودکان و خانواده  ❑

 کاهش یابد. در صورت امکان، رساندن و بردن کودکان را از درب مجموعه انجام دهید، تا تعداد والدین و مراجعانی که نیاز است وارد ساختمان شوند   ❑

 ها به حداقل برسد. ورود و پیاده شدن بصورت نوبتی انجام شود و محل انجام این کار تا حد امکان ثابت باشد تا مشکالت زمانبندی برای خانواده    ❑

های  استفاده نمایید. تا حد امکان، برای محدود کردن تماس مستقیم با سایر افراد پروتکل   هامسیرهای ورود و خروج را تعیین کنید، تا جای ممکن از همه ورودی  ❑
 دیگری وضع کنید.

در صفوف و در سایر    راهنماهای فیزیکی، مانند نوار در کف یا پیاده روها و عالئمی روی دیوارها تهیه کنید، تا مطمئن شوید کارکنان و کودکان هنگام ایستادن ❑
ها، و ایجاد صفوفی هنگام بردن و آوردن  فوت از یکدیگر فاصله داشته باشند )مانند راهنماهایی برای ایجاد »مسیرهای یک طرفه« در راهرو   6مواقع حداقل  

 کودکان(. 
 

 فضای تفریحی 

فاصله گذاری فیزیکی میان کودکان و کارکنان در آن برقرار است    کهشود  های ثابتی انجام  های سرپوشیده و سرباز، باید در گروه های مراقبت کودک محیطفعالیت  ❑
 ( گیرند.کودکان و کارکنان یکسانی، هر روز در همان گروه قرار  )»ثابت« یعنی تا جای ممکن،    شوندها با یکدیگر ترکیب نمیو گروه 

 های ثابت حداکثر اندازه گروه   

o  اندازه گروه   کند،خدمات مراقبت روزانه در حال حاضر به عنوان دوره معاف از مجوز فعالیت می  دهندهاگر دوره ارائه های ثابت،  حداکثر 
پذیر است. کارکنان  فوت میان تمام کودکان در فضای موجود امکان   3وابسته به تعداد کودکانی است که با وجود آنان برقراری فاصله گذاری فیزیکی  

کودک و دو    30از کودکان و سایر کارکنان حفظ کنند. فارغ از اندازه فضای موجود در دوره، اندازه گروه ثابت نباید از حداکثر  فوت را    6باید فاصله  
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 ناظر بزرگسال فراتر رود. 

o  های  خدمات مراقبت روزانه در حال حاضر دارای مجوز خدمات مراقبت کودک بوده یا از بخش مجوزدهی مراقبت   دهندهاگر دوره ارائه
حداکثر    های مرکز مراقبت کودک دریافت کرده باشد،( مجوز رفع اضطراری محدودیت CCLDاجتماعی اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا )

  6فوت میان کودکان و دست کم    3است که با وجود آنان برقراری فاصله گذاری فیزیکی دست کم    های ثابت، محدود به تعداد کودکانیاندازه گروه 
در هیچ   فوت فاصله را از تمام کارکنان دیگر حفظ کنند.  6کارکنان باید دست کم    پذیر است.فوت میان کودکان و کارکنان در فضای موجود امکان 

یا رفع محدودیت ذکر شده مجازند در فضا)های( تأیید شده حضور داشته    CCLDد کودکانی که در مجوز  زمانی اندازه گروه ثابت نباید از حداکثر تعدا
های  های مراقبت روزانه گروه منظور تبعیت از الزامات فاصله گذاری فیزیکی وضع شده در این پروتکل، ممکن است نیاز باشد دوره به   باشند فراتر رود. 

 کوچکتر است.  CCLDازه آن از حداکثر اندازه مقرر در مجوز  تری تشکیل دهند که اند ثابت کوچک 

رسانی نمود، یا  کودک خدمات   30توان آنها را به مناطق کوچکتر تقسیم کرد و در هر یک به حداکثر  های بزرگی داشته باشد، میاگر مجموعه مربوطه اتاق    ❑
( فوت از کارکنان فاصله گیرند و کارکنان نیز  6( فوت از یکدیگر و دست کم شش )3سازد در فضای موجود، دست کم سه ) را قادر می  تعدادی که همه کودکان

سه  استفاده همزمان بیش از    ای را انتخاب کنید که مجموع تعداد افراد در آن کمتر است.قادرند در این فضا فاصله شش فوتی از یکدیگر را حفظ کنند. گزینه
ای که به مناطق کوچکتر تقسیم شده است، مجاز  کودک( از یک فضای سرپوشیده بسیار بزرگ مانند سالن ورزشی یا اتاق چند منظوره  90گروه ثابت )حداکثر 

 ها باید تدابیر پیشگیرانه زیر اتخاذ شوند: در صورت تقسیم اتاقنیست.  

 یمنی و محیطی را در نظر گرفت. ها باید مقررات آتش سوزی، اهنگام قرار دادن جداکننده  •

طور منظم آنها را  بایستی از مواد نفوذ ناپذیری ساخته شده باشند که بتوان بهفوت باشد و می  8های اتاق از کف باید دست کم  ارتفاع جداکننده  •
 تمیز کرد.

ه این ترتیب امکان کنترل دمای مناسب و حذف  ای قرار گیرند که میزان تهویه و جریان هوا حداکثر شود تا بهای اتاق باید بگونه جداکننده  •
 ها امکان پذیر باشد. آالینده

 ای به کف زمین متصل شوند که خطر لغزش، افتادن و سقوط را به حداقل برسانند. های اتاق باید بگونه جداکننده  •

فوت بین   6فوت بین کودکان، فاصله    3)یعنی فاصله  پس از تقسیم بندی، در هر ناحیه باید فضای کافی برای برقراری فاصله گذاری فیزیکی   •
 فوت میان کارکنان( وجود داشته باشد.   6کودکان، فاصله  

  2فوتی گروهی دیگر، وارد و خارج شوند. در صورت وجود  6ها باید طوری طراحی شوند که گروه ثابت کودکان بتواند بدون عبور از فاصله اتاق  •
ر گروه از کودکان درب اختصاصی خود را داشته باشد و تنها آنان از این درب برای ورود و خروج به فضای  شود هدرب داخل یک اتاق، توصیه می

 مذکور استفاده نمایند. 

داخل هر یک از نواحی    ای یک مسیر خروجی )درب خروجی( باید در هر سمت اتاق تقسیم بندی شده، در دسترس کودکان باشد. باید از هر نقطه  •
کند باید بر روی  ها را مشخص می های منتهی به خروجیتد و فاقد مانع به مکانی ایمن وجود داشته باشد. عالئمی که مسیرمذکور، مسیری مم

تمرین شود تا بدین ترتیب در شرایط    های تخلیهها باید در مانور ها یا در نزدیکی آن نصب گردد و همچنین نحوه استفاده از این مسیر جداکننده 
 ها تضمین شده باشد. این مسیر   اضطراری، ایمنی

های فیزیکی )مثل  تمام مراجعان و کودکان موظفند حین حضور در مجموعه یا محوطه آن، غیر از در زمان خواب نیمروز، خوردن/آشامیدن، یا شرکت در فعالیت  ❑
کند. تنها افرادی که به دستور ارائه دهنده خدمات  میسال به باال صدق    2دویدن بصورت فردی(، ماسک بزنند. این امر در مورد کلیه بزرگساالن و کودکان  

هستند. جهت تأمین امنیت کارکنان و مراجعان خود، در صورت امکان، باید به مراجعانی که بدون ماسک  بزنند، از پوشیدن آن مستثنی    شان نباید ماسک پزشکی 
 شوند، ماسک داده شود. وارد می 

های دیگری در نظر داشته باشید، برای مثال، شش فوت فاصله بین ها را به حداکثر برسانید. برای جداسازی کودکان روش مالفه ها و  ها، میز فاصله بین صندلی   ❑
 ها به نحوی که تماس چهره به چهره به حداقل برسد. ها، عالمت گذاری کف برای ترویج فاصله گذاری، چیدمان صندلیهای بین صندلیها، پارتیشنصندلی

 های کوچکتر و چیدمان مجدد مبلمان و فضای بازی را به منظور حفظ فاصله در نظر داشته باشید. ها برای گروه جدد فعالیت طراحی م   ❑

های داخلی و خارجی  هایی برای به حداقل رساندن خطر تماس نزدیک بین کودکان در فضا هایی برای به حداکثر رساندن فواصل و روش کارکنان باید دستورالعمل  ❑
 باشد گذاری کف و عالئم مناسب می   نمایند که برای کودکان به آسانی قابل فهم بوده و برای توسعه پذیری از طریق بکارگیری ابزاری مانند نشانه تدوین  

 های دیگر است، محدود نمایید. های که مستلزم شرکت همزمان گروه مراجعان غیر ضروری، داوطلبان و فعالیت ❑

ها بصورت نوبتی باشد، بین افراد فاصله  معی را محدود کنید. اگر انجام این کار میسر نیست، استفاده از وسایل در این فعالیتهای جدر صورت اطالق، فعالیت  ❑
 ها ضد عفونی کنید. ها تا حد امکان کوچک و ثابت باقی بمانند و وسایل را بین استفاده مناسب ایجاد کنید، گروه 
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 کنند.توانند فاصله گذاری فیزیکی را رعایت کرده و از بهداشت صحیح دست حمایت می افرادی محدود کنید که میهای فوق برنامه را به  تجمعات و فعالیت ❑

هایی در نظر  ، روش در صورت نیاز از فضاهای جایگزین استفاده کنید، از جمله استفاده منظم از فضای باز، در صورتی که شرایط جوی اجازه دهد. به عنوان مثال ❑
 رای بیشینه کردن فضای خارجی، و استفاده از کافه تریا و فضاهای دیگر جهت میسر ساختن برقراری فاصله گذاری فیزیکی. داشته باشید ب

 های جمعی را تا حد امکان به حداقل برسانید. حرکت  ❑

 ها باید فقط در فضای باز انجام شوند(. های تناسب اندام، آواز خوانی و سرود فضای باز بیشتری انجام دهید )کلیه فعالیت  هایتا جای ممکن، با کودکان فعالیت    ❑
 

 های غذاییوعده

بجای صرف غذا در    تا حد امکان، از کودکان درخواست کنید که شخصاً غذای خود را همراه بیاورند، و هنگام غذا خوردن فاصله گذاری فیزیکی را رعایت کنند یا ❑
ن مبتال به آلرژی غذایی اطمینان  تر خود انجام دهند. از حفظ سالمت کودکاهای کوچک سالن غذا خوری جمعی یا کافه تریا، از آنان بخواهید این کار را در گروه 

 حاصل کنید.

ها(. در صورتی که استفاده از وسایل یکبار مصرف امکان پذیر نیست، مطمئن شوید کلیه های غذایی یکبار مصرف استفاده کنید )مانند ظروف و بشقاب از سرویس  ❑
شوند. افراد باید پس از حمل مستقیم وسایل مورد استفاده  یی شسته میهای غذایی که یکبار مصرف نیستند، با صابون و آب داغ یا در ظرفشووسایل سرویس 

 سرویس غذایی، دستان خود را بشویند. 

هایی از قبل بسته غذایی بصورت خانوادگی، برای هر یک از حضّار کیسه یا جعبه شود، به جای بوفه غذایی یا ارائه وعده ها عرضه میاگر غذا در هر یک از رویداد ❑
 ر نظر بگیرید. از به اشتراک گذاشتن غذا و ظروف خودداری نمایید. بندی شده د

 

C.  اقداماتی برای کنترل سرایت 

 

فاصله گذاری فیزیکی و اهمیت آن، استفاده صحیح، درآوردن، شستشو یا امحاء    هایهای بهداشتی بهینه، دستورالعملها از رویهاز اطالع تمامی کارکنان و خانواده    ❑
 ، اطمینان حاصل کنید.19-های غربالگری و معیارهای مربوط به استثنائات خاص کوویدها، شیوه ماسک 

ها باید بدانند که این فرد کیست و از چه  اده تعیین کنید. همه کارکنان مهد کودک و خانو   19-های کوویدیک نفر از کارکنان را جهت پاسخگویی به نگرانی ❑
بصورت سریع    توانند با آنان تماس بگیرند. این فرد باید برای هماهنگی مستندات و پیگیری مواجهه احتمالی با این بیماری آموزش دیده باشد تا بتواندطریقی می

در    19-اطالع رسانی به مقامات بهداشت محلی درباره کلیه موارد ابتالی کوویدها اطالع دهد. این شخص همچنین مسئول  و مسئوالنه به کارکنان و خانواده 
 مجموعه است. 

از جمله صابون، دستمال، سطل  ❑ برای پشتیبانی رفتارهای بهداشتی سالم اطمینان حاصل نمایید،  های زباله غیر لمسی و ضدعفونی  از وجود تجهیزات کافی 
 شکل ایمن از ضدعفونی کننده دست استفاده نمایند. برای کارکنان و آن دسته از کودکانی که قادرند بهالکل اتیل    60های دست حاوی حداقل %کننده

 به کودکان اقدامات ایمنی شخصی زیر را آموزش دهید:    ❑

o  داشتی. به  ها بطور منظم قبل و بعد از غذا خوردن، پس از سرفه یا عطسه، پس از بیرون رفتن، و پس از استفاده از سرویس شستشوی دست 

o  ها، بینی و دهانتان خودداری کنید. از لمس چشم 

o  ها را بپوشانید. ها یا عطسهسرفه 

o    .برای پاک کردن بینی خود از دستمال استفاده کرده و در دستمال یا آرنج خود سرفه/عطسه کنید 

 فواصل زمانی متناوب بشویند. دهد بطور منظم دستان خود را در  هایی در نظر بگیرید که به کارکنان و کودکان امکان می روال  ❑

ها را کامالً به هم مالش دهند و از دستمال توالت )یا  ثانیه با صابون بشویند، بعد از استفاده از صابون دست   20کودکان و کارکنان باید دستان خود را به مدت   ❑
 ها استفاده نمایند.ای یکبار مصرف( برای خشک کردن دست های پارچه حوله 

تر، از زمان حضور در سرویس بهداشتی به عنوان فرصتی ها را تمرین و مدل سازی کنند. به عنوان مثال، برای کودکان خردسال تشوی دست کارکنان باید شس ❑
 ها استفاده کنید.برای تحکیم عادات سالم و نظارت بر شستشوی مناسب دست 
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ک شدن کامل  کودکان و کارکنان باید در مواقعی که امکان شستشوی دست وجود ندارد از ضدعفونی کننده دست استفاده نمایند. ضد عفونی کننده باید تا خش  ❑
ها به طور مشهود  ه دست های کننده دست مؤثرتر است، به ویژه زمانی کها در مقایسه با استفاده از ضدعفونیها مالیده شود. نکته: شستشوی مکرر دست به دست 

 آلوده باشند 

o   سال باید تحت نظارت بزرگساالن از ضدعفونی کننده دست استفاده نمایند. در صورت خوردن ضد عفونی کننده با مرکز کنترل سموم    9کودکان زیر
احتمال استفاده بدون نظارت از    شود و زمانی کههای کننده دست پایه الکلی اتیل ترجیح داده میضدعفونی  .1222-222-800-1  تماس بگیرید:

های ایزوپروپیل سمی تر و از طریق پوست قابل جذب هستند. از هیچ یک از  سوی کودکان وجود دارد، باید از آن استفاده شود. ضدعفونی کننده 
 محصوالتی که حاوی متانول هستند، استفاده نکنید 

 های بهداشتی به حداقل برسد. شستشوی دست سیار را در سراسر محل در نظر داشته باشید تا رفت و آمد و تجمع در سرویس   هایتا حد امکان، برپایی ایستگاه   ❑

 های آب چند بار مصرف را توصیه کنید. های آبخوری را موقتاً متوقف کرده و در عوض استفاده از بطری استفاده از شیر  ❑

های حمل و نقل باید حداقل بصورت روزانه و در  ها و سطوح خودرو های سینک، سطوح حمام، میز ی برق، دستگیره ها، کلیدهاسطوح پُر تماس مانند دستگیره در  ❑
 طول روز به دفعات بیشتری تمیز شوند. 

 های فیزیکی که نیاز به تماس کمتری با سطوح دارند، محدود نمایید. استفاده از تجهیزات مشترک زمین بازی را در حمایت از فعالیت  ❑

آنها را تمیز و ضدعفونی    ها و لوازم هنری را محدود نمایید، در غیر این صورت بین دفعات استفاده ها، بازی راک گذاری اشیاء و تجهیزات، مانند اسباب بازی اشت ❑
 کنید.

هایی که بصورت جداگانه  است یا سطل های آموزشی را در دسترس قرار دهید که نظافت و ضد عفونی آن در طول روز آسان  ها و سرگرمی آن دسته از اسباب بازی  ❑
هایی که تمیز کردن آن دشوار  باشد، در اختیار آنان بگذارید. مطمئن شوید اسباب بازی ها و متعلقاتی برای هر کودک می اند و محتوی اسباب بازی برچسب خورده 

 ه تنها توسط یک کودک استفاده شوند. شود کدقت نظارت می  شوند یا به های نرم( یا از کالس حذف میاست )مانند اسباب بازی 

سازمان حفاظت از محیط زیست   "N"در لیست تأیید شده    19-هنگام انتخاب محصوالت نظافتی، از محصوالت مورد تأییدی که برای استفاده در برابر کووید ❑

(EPAقرار دارند، استفاده نمایید و از دستورالعمل )  تر هستند.موادی بوده که برای افراد مبتال به آسم ایمن های محصول پیروی کنید. این محصوالت حاوی 

زا ویروسی جدید مؤثر هستند، از دستورات برچسب برای نرخ رقیق سازی و مدت تماس با سطوح  هایی استفاده کنید که در برابر عوامل بیماری از ضدعفونی کننده  ❑
برای استفاده ایمن   Cal/OSHAی شرکت تولید کننده، و ملزومات های، دستورالعمل هایی در خصوص خطرات مواد شیمیایپیروی نمایید. به کارکنان آموزش 

 ارائه دهید. 

های محصول، به تجهیزات حفاظتی مناسب مجهز باشند، از جمله  کارکنان متولی که مسئول تمیز و ضدعفونی کردن محل هستند باید مطابق با دستورالعمل ❑
یر تجهیزات حفاظتی مناسب. تمام محصوالت باید خارج از دسترس کودکان قرار گیرند و در فضایى با دسترسى  دستکش، محافظت چشم، محافظ تنفسی، و سا

 محدود ذخیره شوند. 

شود.  ای برنامه ریزی کنید تا نظافت کامل را هنگام عدم حضور کودکان انجام  هنگام نظافت، قبل از ورود کودکان، فضا را در معرض هوای تازه قرار دهید؛ به گونه ❑
های فیلتراسیون را تعویض و کند. فیلترهای هوا و سیستمدر صورت استفاده از دستگاه تهویه، از تنظیماتی استفاده کنید که هوای تازه را به داخل هدایت می

 بررسی کنید تا کیفیت هوای مطلوب تضمین شود. 

های جایگزینی برای بهبود جریان هوا در نظر بگیرید، مانند حداکثر سازی فیلتر هوای  اگر باز کردن پنجره خطر ایمنی یا سالمت به همراه خواهد داشت، راهکار  ❑
 (. MERV 13 های تهویه )درجه بندی هدفمند فیلتر با حداقل  مرکزی سیستم 

های تزئینی( پس از خاموشی طوالنی مدت  فواره های آبخوری،  ها و امکانات آبی )به عنوان مثال، شیر اقداماتی اتخاذ کنید تا اطمینان یابید استفاده از کلیه سیستم ❑
 خطر است. نظیر بیماری لژیونر، بی   هاییتأسیسات در پی به حداقل رساندن خطر ابتال به عفونت 

 

 غربالگری کودکان   

توانند به مهد کودک بازگردند. مرتباً به کارکنان و آموزش دهید که چه زمانی باید در خانه بمانند و چه زمانی می  هایشانبه کارکنان و به کودکان و خانواده  ❑
 اند، توصیه کنید تا در خانه بمانند.تماس نزدیک داشته  19-کودکانی که بیمار هستند یا اخیراً با فرد مبتال به کووید
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 ورود، کلیه کودکان نیز باید هنگام ورود به مجموعه معاینه شوند: عالوه بر غربالگری کارکنان در بدو   ❑

o  تواند سنجش دمای بدن کودکان در ابتدای هر روز با استفاده  به محض ورود، معاینه وضعیت سالمت کودکان را بصورت بصری انجام دهید؛ این امر می
 ت، ارزیابی تخمینی دمای گزارش شده قابل قبول است. از دماسنج غیر لمسى را شامل شود. اگر دماسنج غیر لمسی در دسترس نیس

o     یجه غربالگری عالئم آنان پیش از ورود  برای افرادی که نت  گیریهای تصمیم مسیر مجموعه موظف است از راهنمای اداره بهداشت عمومی در خصوص
ساعت گذشته  24شان طی از کلیه افراد در رابطه با عالئم  به مجموعه آموزشی یا ضمن حضور در مجموعه آموزشی مثبت شده است، پیروی نمایند.

عالئم پیش از ورود مراجعان به مجموعه  داشته است یا خیر، سؤال نمایید. همچنین معاینات  19-و اینکه آیا کسی در منزل آنان تست مثبت کووید
انجام معاینات  گیری فهرست شده را شامل شود.  که در مسیر تصمیم  19-شود. معاینات باید بررسی عالئم مشابه ابتالی احتمالی به کووید انجام می 

نصب شده در ورودی مجموعه که    عالئمیطریق    های معاینه آنالین یا ازهای جایگزین باشد مانند سامانهتواند بصورت حضوری یا از طریق روش می
 کنند مراجعان مبتال به این عالئم نباید به مستغالت مجموعه وارد شوند. مقرر می 

 قرار گرفته، ممانعت کنید.  19-دارد، یا در معرض مبتالی شناسایی شده کووید  19-ی که عالئمی مشابه کوویداز ورود کودک، والد، مراقب یا کارمند  ❑

  19-حتمالی به کوویدکارکنان و کودکان را در طول روز برای هرگونه عالئم بیماری تحت نظر داشته باشید؛ کارکنان و کودکانی که دارای عالئمی مشابه ابتالی ا    ❑
 هستند، به خانه بفرستید. در صورت لزوم افراد را بجای فرستادن به منزلشان، به مرکز درمانی مناسب بفرستید. 

 
 کارکنان یا کودکان بیمار شدنداگر 

 دهد، مشخص نمایید. را از خود بروز می   19-ای را برای جدا کردن هر فردی که عالئم کوویداتاق انزوا یا محوطه  ❑

یا تنفس با سال سن داشته باشند و در قرار دادن یا برداشتن ماسک    2پوشند که بیش از  ای یا ماسک جراحی میمطمئن شوید آنان در صورتی ماسک پارچه    ❑
 وجود آن مشکلی ندارند. 

تر آنان به خانه یا مرکز خدمات درمانی  دهند باید در اتاق انزوا بمانند تا زمانی که امکان انتقال هرچه سریع کودک یا کارکنانی که عالئم بیماری را از خود نشان می  ❑
 فراهم شود. 

نه خود یا به مرکز خدمات درمانی وضع نمایید. اگر فرد دچار درد مداوم یا فشار در قفسه سینه،  هایی جهت انتقال ایمن هر فرد بیمار به خادر صورت لزوم، رویه ❑
 تماس بگیرید.   9-1-1ها یا صورت کبود شده است، بدون معطلی با شماره  گیجی، لب

هستند تا در صورت بروز عالئم بیماری، بتوانند    ها باید اطمینان حاصل کنند که دارای حداقل یک، اما ترجیحاً تعداد بیشتری، شماره تماس اضطراری سایت    ❑
 سریعاً اطالع رسانی کنند.

برای افراد عالمت دار در یک مؤسسه آموزشی    گیریهای تصمیممسیربه کارمندان و کودکان بیمار توصیه کنید تا زمان برآورده شدن معیارهای الزم، آنگونه که در   ❑
 .عنوان شده، به مجموعه بازنگردند 

یک کارمند یا کودک مثبت شده است، مجموعه موظف است به فرد مبتال ابالغ نماید که خود را در منزل ایزوله کند و به    19-پس از اطالع از اینکه تست کووید ❑
اگر نتوان امکان وقوع مواجهه کلیه افراد را نفی کرد، جهت ارزیابی اینکه چه   فراد قرار گرفته در معرض فرد مبتال ابالغ نماید که خود را قرنطینه کنند.کلیه ا

یا با او در یک کالس   هم گروه بوده  شود. این امر بررسی احتمال قرنطینه تمامی افرادی که با فرد مبتالهای رخ بررسی میافرادی نیاز به قرنطینه دارند مواجهه 
انزوا )   شود.اند را شامل میحضور داشته  ( و  ph.lacounty.gov/covidisolationبرای جزئیات تکمیلی، به راهنمای اداره بهداشت عمومی در رابطه با 

 ( مراجعه نمایید. ph.lacounty.gov/covidquarantineقرنطینه )

اند، به  ته روز پیش از شروع بیماری در محل حضور داش  14را که در هر برهه زمانی طی    19-اردوهای روزانه موظفند وجود تمامی مبتالیان تأیید شده کووید ❑
تاریخ شروع بیماری، اولین  او مثبت شده است.    19-فردیست که نتیجه آزمایش کووید  19-مورد ابتالی تأیید شده کوویداداره بهداشت عمومی اطالع دهند.  

 است، هرکدام که زودتر رخ داده باشد.   19-کوویدیا تاریخ انجام آزمایش    19-تاریخ بروز عالئم کووید

وسیلۀ کامپیوتر یا دستگاه موبایل با  توان بهاست و می  19-گزارش آنالین و ایمن روش ارجح اطالع به اداره بهداشت عمومی در خصوص موارد مواجهه با کووید  ❑
بدین منظور اقدام نمود. اگر    http://www.redcap.link/lacdph. educationsector.covidreportرجوع به وب اپلیکیشن این اداره به نشانی  

و ارسال    برای گروه آموزش و پرورش  19-فهرست تماس فرد مبتال و مخاطبین کوویدتوان با دانلود و تکمیل  پذیر نباشد، میارسال گزارش بصورت آنالین امکان 
 این کار را بصورت دستی انجام داد.   h.lacounty.govEducation@p-ACDCآن به  
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o    روز کاری انجام شود.   1مورد ابتالی تأیید شده باید پس از اطالع از وجود چنین مواردی، طی    2یا   1دهی  گزارش 

o   مبتال را به اداره بهداشت عمومی   روزه، کارفرما باید سریعاً این خوشه افراد  14یا تعداد بیشتری از موارد ابتال طی یک دوره    3در صورت شناسایی

گیری است و نیازمند پاسخ شیوع از سوی  کند تا مشخص شود آیا این خوشه مصداق همهگزارش کند. اداره بهداشت عمومی با مدرسه همکاری می

 باشد یا خیر.اداره بهداشت عمومی می 

 24میز کردن و ضدعفونی کردن از آن استفاده نکنید. قبل از آغاز نظافت یا ضدعفونی  مناطق استفاده شده توسط هر یک از افراد بیمار را ببندید و قبل از ت   ❑

 ساعت امکان پذیر نیست، تا حد امکان صبر کنید.   24ساعت صبر کنید. اگر  

ن حاصل نمایید. محصوالت  ها، اطمینابا استفاده از تجهیزات حفاظتی شخصی و تهویه توصیه شده هنگام نظافت، از استفاده مطمئن و صحیح ضدعفونی کننده ❑

 نظافتی و ضدعفونی کننده را دور از دسترس کودکان قرار دهید. 

در نظر بگیرد که تعطیلی مهد و مدت زمان    تواندگیری بیماری یا مواجهه زیاد با آن، با مشورت اداره بهداشت عمومی محلی، مدیر مهدکودک میدر طول همه ❑

 آن، آیا بر مبنای میزان خطر ابتال در جامعه مورد نظر، توجیه پذیر است یا خیر: 

o    های مهدکودک، و  آموزان و خانواده آنان را از تجمع یا معاشرت در هر مکانی، منع نمایید. این امر برنامه در صورت تعطیلی دوره، کارکنان، دانش

 شود. هایی مانند خانه دوست، رستوران مورد عالقه، یا مرکز خرید محلی را شامل می جمع در مکانهمچنین ت

 

 اشتراک گذاری را محدود کنید 

روز های انفرادی برچسب دار، انبارها یا محوطه نگهداری کنید. اطمینان حاصل کنید که هر متعلقات هر یک از کودکان را جدا از یکدیگر قرار داده و در محفظه  ❑

 شوند تا تمیز و ضد عفونی شوند. متعلقات به خانه برده می 

نمایید یا استفاده  تا حد ممکن، از تأمین تجهیزات کافی برای به حداقل رساندن اشتراک گذاری اقالم پُر تماس )لوازم هنری، تجهیزات و غیره( اطمینان حاصل     ❑

 ها آن را تمیز و ضدعفونی کنید.د کنید و مابین استفاده همزمان از لوازم و تجهیزات را به یک گروه از کودکان محدو

 ها یا وسایل کمک آموزشی تا حد ممکن خودداری کنید. از به اشتراک گذاشتن وسایل الکترونیکی، لباس، اسباب بازی، کتاب، و سایر بازی  ❑

 

D. اقدامات ابالغ شده به عموم افراد 
 

هایی فوری در ارتباط  دهد در عین حفظ محرمانگی، عالئم خود را گزارش دهند و اعالن ها امکان میارتباطی فراهم نمایید که به کارکنان و خانواده   هایسیستم   ❑

 ها دریافت کنند. با قرارگیری در معرض بیماری و تعطیلی

های عمومی مجموعه نصخب شخده  در تمامی ورودی  ه شخهرسختان لس آنجلس،صخادر  19-یا گواهی چاپ شخده مطابقت ایمنی کوویدیک نسخخه کپی از این پروتکل   ❑

کخخوویخخداسخخخخخت.   ایخخمخخنخخی  مخخطخخابخخقخخت  آمخخوز  خخخود  دوره  گخخذرانخخدن  یخخا  بخخیشخخخخختخخر  اطخخالعخخات  کسخخخخخب  نشخخخخخانخخی  19-بخخرای  بخخه   ،

9cert.htmhttp://publichealth.lacounty.gov/eh/covid1  .ها را در مجموعه داشخخته  ها باید یک نسخخخه کپی از پروتکلمجموعه  مراجعه نمایید

 دارند تا در صورت درخواست، آن را جهت بررسی، در اختیار افراد قرار دهند.

 شود. را یادآور می   لزوم فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک   عالئمی در سراسر مجموعه به نمایش گذاشته شده که به مربیان و کودکان   ❑

 کند در صورت بروز عالئم تنفسی در منزل بمانند. کنندگان ابالغ می عالئمی نصب شده به بازدید   ❑

ارائه  اجتماعی و غیره( اطالعات گویایی در خصوص فاصله گذاری فیزیکی، استفاده از ماسک   هاینشریات آنالین مؤسسه )وب سایت، رسانه    ❑ ، و سایر مسائل 
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 آنجلس   لس   شهرستان   عمومی   بهداشت   اداره 
 بهداشت   افسر   فرمان 
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E.  اقداماتی برای تضمین دسترسی عادالنه به خدمات ضروری 
 

 اند. خدماتی که برای کودکان ضروریست، در اولویت قرار گرفته ❑

گیرند، اتخاذ شده  های عمومی شدیداً در معرض خطر قرار می های حرکتی دارند و/یا در فضا اقداماتی جهت اطمینان از ارائه خدمات به کودکانی که محدودیت ❑

 است. 

 

 

ای ذکر شود که این کسب و کار باید به این سند ضمیمه هر گونه اقدامات اضافی که در باال ذکر نشده است باید در صفحات جداگانه

 نماید. 

 

 چنانچه هرگونه سؤال یا نظری درباره این پروتکل دارید،

 توانید با شخص زیر تماس بگیرید:می

  نام تجاری: 

  شماره تلفن: 

  بازبینی:تاریخ آخرین  
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