
 إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
 أمر مسؤول الصحة

 
 

 
Protocol for Certified Farmer’s Markets            Page 1 of 7  
Revised 4/22/2021 (Arabic) 
 

 ةبروتوكول ألسواق المزارعین المعتمد
 

، لكنھا ال تزال وتبدو مستقرة، ولكن الیزال االنتشار المجتمعي معتدالً ، واالستشفاء، والوفیات  COVID-19معدالت حاالت اإلصابة    انخفضت
یشكل خطًرا كبیًرا على المجتمعات ویتطلب من جمیع األشخاص والشركات اتخاذ االحتیاطات وتعدیل العملیات    COVID-19مرتفعة. ال یزال  

 واألنشطة لتقلیل مخاطر االنتشار.
 

كثر أمانًا، فقد تم تحدیث ھذا البروتوكول لرفع " في مخطط الوالیة إلطار عمل اقتصادي أالبرتقالينظًرا لدخول مقاطعة لوس أنجلوس "المستوى 
وتوكول بعض القیود الخاصة بالنشاط المحلي. یجب على أسواق المزارعین المعتمدین المضي قدًما بحذر وااللتزام بالمتطلبات الواردة في ھذا البر

 داخل عملیاتھم التجاریة. COVID-19للحد من االنتشار المحتمل لـ 
 

وتوكول للسماح ألسواق المزارعین المعتمدة التي تم اعتمادھا من قبل والیة كالیفورنیا، والتي یتم تشغیلھا وفقًا لمتطلبات إدارة تم تطویر ھذا البر
)، بالعمل وفقًا لبروتوكوالت إدارة الصحة  CRFCاألغذیة والزراعة في كالیفورنیا والمتطلبات الموضحة في قانون كالیفورنیا لألغذیة بالتجزئة (

 ). DPHامة في مقاطعة لوس أنجلوس (الع
 

 ة بجوار سوق المزارعین المعتمد  ةمنفصل  ةمجتمعی  كفعالیةللمنشآت الغذائیة المؤقتة (أكشاك الطعام) بالعمل    ةقد تسمح أسواق المزارعین المعتمد
 وبالتزامن معھ وفقًا للمتطلبات الموضحة في قانون األغذیة بالتجزئة في كالیفورنیا. 

 

المسؤول عن الموقع، والذي سیتولى المعتمد وبواسطة مدیر السوق    والفعالیة المجتمعیة المجاورة("السوق")    دةیجب إدارة سوق المزارعین المعتم
المشتركة داخل السوق، ومراقبة االلتزام    مناطقللن، وتوفیر جمیع المعدات والمواد الالزمة  مسؤولیة التدریب المستمر والفحص لجمیع الموظفی

بزیارة   قمحسب االقتضاء.  - بجمیع تدابیر السالمة والحصول على الموافقات من إدارة الصحة العامة، وتقسیم المناطق المحلیة ومسؤولي المدینة
http://publichealth.lacounty.gov/eh/DSE/CommunityEvent.htm    تصریح على  للحصول  بطلب  لتشغیل الصحة  ال للتقدم  عامة 

 .دة ومرخصةكشك طعام في سوق مزارع معتم
 

بروتوكول إدارة الصحة العامة لألماكن الكبیرة/األحداث الحیة في  ال یجوز ألسواق المزارعین المعتمدین أحداثًا مباشرة في الھواء الطلق وفقًا لـ  
 . الطلق الھواء

 

 . بروتوكول إدارة الصحة العامة للمطاعمقد تسمح أسواق المزارعین المعتمدین بتناول الطعام في الھواء الطلق وفقًا لـ 
 

 .بروتوكول إدارة الصحة العامة لمنشآت البیع بالتجزئةـ المزارعین المعتمدین التي تمارس عملیات البیع بالتجزئة لیجب أن تمتثل أسواق 
 

ث ھذا المستند كلما توفرت معلومات ومصادر إضافیة، لذا تأكد من االطالع على الموقع اإللكتروني لمقاطعة یرجى مالحظة ما یلي: قد یتم تحدی
على   أنجلوس  الت  /http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirusلوس  التحدیثات  أي  على  للحصول  ھذا  بانتظام  على  تطرأ  ي 

 المستند
 

 تغطي القائمة المرجعیة ما یلي:
 سیاسات وممارسات مكان العمل لحمایة صحة الموظفین  )1(
 تدابیر لضمان التباعد الجسدي  )2(
 تدابیر لضمان مكافحة العدوى  )3(
 التواصل مع الموظفین والجمھور )4(
 تدابیر لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الحیویة. )5(

 .أسواق المزارعین المعتمدین منالستضافة أي یجب معالجة ھذه المجاالت الرئیسیة الخمسة بینما تقوم بتطویر خططك 
 

 (تم تمییز التغیرات باللون األصفر)  آخر التحدیثات: 
  إرشادات  لتعكس  التنظیف متطلبات تحدیث تم . لإلشغال  األقصى الحد  من ٪ 75 إلى أن تزید عملیاتھا المعتمدین المزارعین یجوز ألسواق :21/22/4

 . المدفوعة  المرضیة اإلجازة بمزایا الخاصة اللغة تحدیث تم.  المحدثة )CDCمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا ( تنظیف
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http://publichealth.lacounty.gov/eh/DSE/CommunityEvent.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_RetailEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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التي تشملھا ھذه اإلرشادات تنفیذ جمیع التدابیر المعمول بھا المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضیح  ةیجب على جمیع أسواق المزارعین المعتمد
السوق مشاركة نسخة من ھذا البروتوكول مع جمیع البائعین لضمان  مدیري  سبب عدم تطبیق أي تدبیر لم یتم تطبیقھ على األعمال. یجب على 

 االمتثال لجمیع البروتوكوالت. 

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

   تم إعطاء نسخة من ھذا البروتوكول لجمیع الموظفین (بما في ذلك الموظفون أو المتطوعون الذین یعملون نیابة عن مدیر السوق وأولئك
 ).الكشك الذین یعملون لدى بائعي 

   صحیة مزمنة) بعمل یمكن القیام عاًما، والذین یعانون من حاالت    65یتم تكلیف الموظفین المعرضین للخطر (الذین تزید أعمارھم عن
 بھ من المنزل كلما أمكن ذلك أو یحد من اتصالھم باآلخرین في السوق.

 .تم إخبار جمیع الموظفین (بما في ذلك المتطوعین والبائعین؛ ویشار إلیھم مجتمعین باسم "الموظفین") بعدم القدوم إلى السوق إذا مرضوا  
یفھم الموظفون اتباع إرشادات إدارة الصحة العامة للعزل الذاتي والحجر الصحي، إن   .COVID-19ـ  ب   ص مصابا لشختعرضوو  أ

 أمكن. تمت مراجعة وتعدیل سیاسات اإلجازات في مكان العمل لضمان عدم معاقبة الموظفین عند إقامتھم في المنزل بسبب المرض. 

  قبل دخولھم السوق. یجب أن تشمل  لتوجیھ المقاطعة للفحص عند الدخول وفقًا  لجمیع البائعین والموظفین   عند الدخول فحوصات یتم إجراء
ى أو،  وضیق في التنفس،  الفحوصات تسجیل الوصول فیما یتعلق بالسعال  القشعریرة وما إذا كان الموظف    وصعوبة في التنفس والحمَّ

. یمكن إجراء ھذه الفحوصات عن بُعد أو شخصیًا عند وصول الموظفین أو البائعین. یجب یخضع حالیاً ألوامر العزل أو الحجر الصحي
 أیًضا إجراء فحص درجة الحرارة في موقع العمل إذا كان ذلك ممكنًا. 

o   الفحص السلبي (غیر مصاب). إذا لم یعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم یكن لدیھ اتصال بحالة معروف إصابتھا بـCOVID-19 
 ، فیمكن السماح لھ بالدخول للعمل في ذلك الیوم. أیام  10في آخر  

o  :(مصاب) الفحص اإلیجابي 

  19ضد  1إذا لم یتم تلقیح الشخص بالكامل-COVID  19وكان على اتصال بحالة-COVID   10المعروفة في آخر  
أیام أو یخضع حالیًا ألوامر الحجر الصحي، فال یجوز لھ الدخول أو العمل في ھذا المجال ویجب إرسالھ إلى المنزل 

فوًرا للحجر الصحي المنزلي. قم بتزویدھم بتعلیمات الحجر الصحي الموجودة في 
ph.lacounty.gov/covidquarantine . 

   إذا كان الشخص یظھر أیًا من األعراض المذكورة أعاله أو یخضع حالیًا ألوامر العزل، فال یجوز لھ الدخول أو
ودة في  العمل في ھذا المجال ویجب إرسالھ إلى المنزل فوًرا للعزل المنزلي. قم بتزویدھم بتعلیمات العزل الموج

ph.lacounty.gov/covidisolation. 

 برعایة الحكومة التي قد یحق للموظف الحصول علیھا مما    یتم تزوید العمال بمعلومات حول استحقاقات اإلجازة برعایة صاحب العمل أو

 
أو   BioNTech-Pfizer) أو أكثر من تلقیھم الجرعة الثانیة في سلسلة من جرعتین (على سبیل المثال، 2بعد أسبوعین (  COVID-19یعتبر األشخاص ملقحین بالكامل ضد   1

Moderna) أو أكثر بعد حصولھم على لقاح جرعة واحدة (على سبیل المثال، 2)، أو أسبوعین (Johnson and Johnson [J&J]/Janssen .( 

  المعتمد:  سوق المزارع

  العنوان: 

  الحد األقصى لإلشغال، لكل رمز حریق:

  من حد اإلشغال:  %75الحد األقصى لإلشغال بناًء على 

  أمام الجمھور:  المفتوحة إجمالي المساحة التقریبیة
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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یجعل من السھل مالیاً البقاء في المنزل. انظر معلومات إضافیة البرامج الحكومیة التي تدعم اإلجازة المرضیة وتعویضات العمال عن  
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart19-COVIDك حقوق اإلجازة المرضیة للموظف بموجب ، بما في ذل 

 . 2021اإلضافیة المدفوعة لعام   COVID-19قانون اإلجازة المرضیة لـ 
  عند إبالغك أن اختبار واحد أو أكثر من البائعین أو الموظفین إیجابي، أو لدیھ أعراض تتوافق معCOVID-19 (حالة) لدیھ   مدیر السوق، فإن

خطة أو بروتوكول لعزل الحالة (الحاالت) في المنزل ویطلب الحجر الصحي الذاتي من جمیع الموظفین الذین تعرضوا في مكان العمل الخاص  
ة (الحاالت). یجب على خطة صاحب العمل أن تأخذ في االعتبار بروتوكوًال لجمیع الموظفین المعزولین للوصول إلى أو إجراء اختبار بالحال

COVID-19    لتحدید ما إذا كانت ھناك حاالت تعرض إضافیة في مكان العمل، والتي قد تتطلب تدابیر إضافیة لمكافحةCOVID-19.   یجب
أیًضا خطة ل البائعین اآلخرین في حالة وجود تعرض.أن تتضمن  إلى  العامة حول    كیفیة الوصول  لـ  راجع إرشادات الصحة  االستجابة 

19-COVID في مكان العمل 

   یوًما، یجب على صاحب العمل اإلبالغ عن ھذه المجموعة إلى إدارة الصحة   14أكثر في مكان العمل خالل فترة  حاالت أو    3في حالة تحدید
p.link/www.redca  ) أو عبر اإلنترنت على الرابط 213(  240- 7821  ) أو 888(  397- 3993على الرقم   بمقاطعة لوس أنجلوس  العامة

covidreport.   إذا تم تحدید المجموعة في موقع العمل، فستبدأ إدارة الصحة العامة في استجابة المجموعة التي تشمل تقدیم إرشادات وتوصیات
حاالت للمساعدة  لمكافحة العدوى، والدعم التقني وتدابیر المكافحة الخاصة بالموقع. سیتم تعیین مدیراً للحاالت من الصحة العامة للتحقیق بشأن ال

 في توجیھ استجابة المنشأة. 

  للحصول على غطي األنف والفم.  التي ت المناسبة  الوجھ    كمامة   - بدون تكلفة    – الذین لدیھم اتصال باألخرین  جمیع البائعین والموظفین    یتم منح
كمامة   بـ  الخاصة  الویب  صفحة  على  اطلع  المعلومات،  من  العامة    COVID-19المزید  الصحة  عن  الصادرة 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks  .  یجب أن یرتدي البائع وجمیع الموظفین الغطاء في جمیع األوقات خالل
بعدم ارتداء    ة الطبی  مقدم الرعایةیوم العمل عند االتصال أو من المحتمل أن یتالمسوا مع اآلخرین. البائعین والموظفین الذین تم توجیھھم من قبل  

لوجھ مع ستارة على الحافة السفلیة، لالمتثال لتوجیھات الدولة، طالما أن حالتھم تسمح بذلك. یُفضل  ااستخدام واقي  البد أن یلتزموا بلوجھ  ا   امةكم
 استخدام األقنعة ذات الصمامات أحادیة االتجاه.   ال یجوزتحت الذقن.  تتركب ل استخدام الستارة التي  

   الوجھ یومیًا.   كماماتغسل أو استبدال    االستخدام الصحیح لكمامات الوجھ، بما في ذلك ضرورةبتم توجیھ تعلیمات للموظفین 

   ،الكمامات بشكل متسق وصحیح ارتداء  الراحة عندما یكونون    یحظر علىلضمان  فترات  أثناء  إال  الشراب  أو  الطعام  تناول  الموظفین على 
ن  قادرین على إزالة أقنعتھم بأمان وممارسة التباعد الجسدي عن اآلخرین. في جمیع األوقات عند تناول الطعام أو الشراب، یجب على الموظفی 

ول الطعام أو الشرب یفضل القیام بذلك في الھواء الطلق وبعیدًا عن اآلخرین.  الحفاظ على مسافة ستة أقدام على األقل من اآلخرین. عند تنا 
أو   یُفضل تناول الطعام أو الشراب في المقصورة أو محطة العمل بدالً من تناول الطعام في غرفة االستراحة إذا كان تناول الطعام في مقصورة

 محطة عمل یوفر مسافة أكبر وحواجز بین العمال. 

 إلشغال وزیادة المساحة بین الموظفین في أي غرفة أو منطقة یستخدمھا الموظفون لتناول الوجبات و/أو قضاء فترات االستراحة.  یتم تقلیل ا
 وقد تم تحقیق ذلك من خالل: 

o  ضاء  نشر حد أقصى لإلشغال یتوافق مع تمكین التباعد لمسافة ال تقل عن ستة أقدام بین األشخاص في الغرف أو المناطق المستخدمة لق
 فترات االستراحة؛

o  یتم تقسیم فترات االستراحة أو أوقات الوجبات لتقلیل اإلشغال في الغرف أو المناطق المستخدمة لتناول الوجبات واالستراحات؛ و 

o   الطاوالت على مسافة األقلأقدام    ثمانیةوضع  لتقلیل اإلشغال   على  تسجیلھا  أو  المقاعد  المقاعد، وإزالة  بین  أقدام  ،  مع ضمان ستة 
لوجھ. یتم تشجیع استخدام الحواجز   التالمس وجھاً  المقاعد بطریقة تقلل  التباعد، وترتیب  ووضع عالمات على األرضیات لضمان 

 لزیادة منع االنتشار ولكن ال ینبغي اعتباره بدیالً لتقلیل اإلشغال والحفاظ على التباعد الجسدي. 

  ظالت والمقاعد للمساعدة في ضمان التباعد الجسدي. امتثاًال للوائح األجور والساعات،  حیثما أمكن، یتم إنشاء مناطق استراحة خارجیة مع الم
 ) أقدام بین الموظفین في غرف االستراحة في جمیع األوقات. 6یتم تقسیم فترات الراحة بشكل متقطع لضمان الحفاظ على ستة ( 

 البائعین أكشاك  داخل  العمل  البائعین وجمیع محطات  أكشاك  األقل.  تم فصل جمیع  أقدام على  االستراحة والحمامات    بستة  یتم تطھیر غرف 
 ، وفقًا للجدول التالي:المبین أعاله، ولكن ال یقل عن مرة یومیًا خالل ساعات العمل   راتكر بالوالمناطق المشتركة األخرى  

o غرف االستراحة     _____________________________________________________     
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https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/%20covidreport
http://www.redcap.link/%20covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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o   الحمامات  _____________________________________________________             

o  أخرى ______________________________________________________                 

   للبائعین والموظفین في الموقع (المواقع) التالیة:المواد المطھرة وما یتصل بھا متاحة 
________________________________________________________________________________________ 

   معقم الیدین الفعال ضدCOVID-19  :متاح لجمیع البائعین والموظفین في الموقع (المواقع) التالیة 
________________________________________________________________________________________ 

  .یُسمح للموظفین بفترات راحة متكررة لغسل أیدیھم 

 ید (مثل  یتم تعیین أدوات ومعدات خاصة لكل عامل ومساحة عمل محددة. كلما أمكن، یتم تقلیل أو إزالة مشاركة العناصر التي یتم تداولھا بال
 وما إلى ذلك). ، واألقالم   ،والمكاتب  ، وأجھزة الكمبیوتر المحمولة ،  واألجھزة اللوحیة  ،الھواتف 

   یتم تطبیق جمیع السیاسات الموضحة في قائمة المراجعة ھذه بخالف تلك المتعلقة بشروط التوظیف على موظفي التسلیم وأي شركات أخرى
 قد تكون في المبنى كطرف ثالث. 

  م بوصف التدابیر األخرى:ق –اختیاري 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 ب. تدابیر لضمان التباعد الجسدي

  .والزبائن ، والبائعین، الموظفینالحد األقصى لإلشغال في السوق محدود للسماح لجمیع یقام سوق المزارعین المعتمدة في الھواء الطلق
أقدام من أولئك الذین لیسوا أشخاًصا في نفس الوحدة المعیشیة. یتم تشجیع أسواق المزارعین المعتمدین   6بالحفاظ على تباعد جسدي لمسافة 

 . ٪ من سعة السوق الخارجیة75على الحد من إشغالھم بنسبة 
o _______________________ :یقتصر أقصى حد لعدد الزبائن داخل السوق على 

   یجب على مدیر السوق التأكد من أن المساحة المخصصة للبائعین (كل من بائعي المواد الغذائیة والتجزئة) تمكنھم من مساحة واسعة إلعداد
 الطاوالت والمظالت وغیرھا من شاشات العرض وفقًا لمتطلبات التباعد الجسدي المناسب.

   لـ  تتوافق مع التوجیھ اإللزامي إلدارة الصحة العامة بوالیة كالیفورنیاأن تكون الخیام أو المظالت    شریطةیمكن استخدام الخیام أو المظالت 
قانون كالیفورنیا لألغذیة بالتجزئة . استثناء أكشاك الطعام، بناًء على المتطلبات المحددة في  لعملیات األعمال الخارجیة  استخدام الھیاكل المؤقتة

)CRFC(. 
   أقدام على األقل    6للوجھ بالقرب من المدخل ولكن على بعد    ةمناسب  كمامةیتم وضع موظف (أو موظفین إذا كان ھناك أكثر من مدخل) یرتدي

 من أقرب العمالء لتوجیھ الزبائن وتتبع إشغال السوق.
   ضع في اعتبارك تنفیذ نظام الدخول أو الحجز المحدد بوقت لتقلیل مخاطر الوصول إلى الحد األقصى من اإلشغال. إذا وصل السوق إلى الحد

ولكن یجب توجیھھم للحفاظ   -إذا سمحت المساحة    -ح للزبائن باالصطفاف وفقًا لما وافقت علیھ الرموز المحلیة  األقصى من اإلشغال، فقد یُسم
 أقدام بین بعضھم البعض أثناء تواجدھم بالطابور.  6على مسافة 

   قدام للزبائن الالحقین الذین ینضمون أ  6یحدد الشریط أو العالمات األخرى كالً من مكان البدایة للزبائن الذین یصلون للسوق وعالمات على بعد
 إلى الصف للدخول. 

 ) أقدام لضمان التباعد الجسدي بین البائعین والزبائن. 6تم تنفیذ تدابیر لضمان التباعد الجسدي بما ال یقل عن ستة ( 
o   تحدیدھا بوضوح على أنھا تكون الممرات بین صفوف األكشاك واسعة بما یكفي الستیعاب حركة المرور في كال االتجاھین، أو یتم

 ذات اتجاه واحد فقط.
o  أقدام من بعضھا البعض. 6األكشاك كبیرة بما یكفي لتمكین أكثر من زبون من التواجد في المقصورة مع الحفاظ على مسافة 
o   6ي تكون فیھا مسافة  أقدام من الزبائن. في المناطق الت  6یتم توجیھ البائعین إلنشاء أكشاكھم لتمكین موظفیھم من الحفاظ على مسافة 

النقدي)، یتم تثبیت حواجز غیر منفذة مثل زجاج شبكي. انظر إرشادات الصحة  أقدام غیر ممكنة (على سبیل المثال، في التسجیل 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
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مل ذلك استخدام األقسام المادیة أو اإلشارات المرئیة (على سبیل المثال، عالمات األرضیة أو الشریط . قد یشالحواجزالعامة حول  
 الملون أو العالمات لإلشارة إلى المكان الذي یجب أن یقف فیھ العمال والزبائن).

 ول البائعین وإنشاء أكشاكھم.ضع في اعتبارك تداخل مواعید وصول البائعین لإلنشاء قبل الحدث لتمكین التباعد الجسدي مع وص 

  قدر اإلمكان وتجنب التجمع مع اآلخرین. بیتم تشجیع البائعین على البقاء في أكشاكھم أثناء السوق 

  یُسمح باستھالك الطعام في الموقع فقط في منطقة خارجیة مخصصة لتناول الطعام تكون منفصلة فعلیًا عن جمیع العملیات األخرى. یجب تذكیر  
ل  الحضور بأنھ ال یُسمح بتناول الطعام والشراب إال في المنطقة المخصصة لتناول الطعام في السوق. یحظر األكل/الشرب في أي مكان آخر داخ 

 السوق.

o  أقدام بین الزبائن الجالسین على طاوالت مختلفة، یجب أن تكون الطاوالت على متباعدة لمسافة ستة  6لضمان تباعد ما ال یقل عن
 قدام على األقل عند قیاسھا من ظھر الكرسي على طاولة واحدة إلى ظھر الكرسي في الطاولة المجاورة.) أ6(

o  أشخاص في نفس الحفلة.  6یجب أال تزید الطاولة عن 

o لى  یجب أن تتوافق الھیاكل المؤقتة المستخدمة لتناول الطعام في الھواء الطلق مع معاییر الوالیة الخاصة بإعداد الھواء الطلق، ع
 .استخدام الھیاكل المؤقتة للعملیات الخارجیةالنحو المحدد في اإلرشادات اإللزامیة إلدارة الصحة في كالیفورنیا بشأن 

  لدعم التباعد الجسديمناطق الجلوس العامة (مثل الكراسي والمقاعد واألماكن العامة األخرى)  عادة تقسیمإتم . 

   قدًما على األقل بین مجموعات الزبائن   12یُسمح بعملیات الترفیھ الحي في الھواء الطلق فقط. یجب أن یكون ھناك مخطط واضح إلنشاء مسافة
على فناني األداء استخدام المیكروفونات في األداء إلى أقصى حد ممكن بحیث یمكن لفناني األداء الحد من   الجالسین والمسرح أو المؤدي. یجب

 اإلسقاطات الصوتیة، والتي تتسبب في إطالق المزید من الجسیمات والھباء الجوي والقطیرات واالنتقال لمسافة أبعد.

o  بقدر اإلمكان خالل أي أداء.یحظر رقص الزبائن. یجب أن تظل مجموعات الزبائن جالسین 

o  أقدام على األقل ویجب أن   6یجب أن یكون الزبائن الذین یشاھدون العروض الترفیھیة الحیة متباعدین جسدیًا عن اآلخرین بمقدار
مناطق  یرتدوا كماماتھم. ممنوع األكل والشرب أثناء مشاھدة العروض الترفیھیة الحیة في الھواء الطلق إال إذا كنت جالًسا في 

 مخصصة لتناول الطعام في الھواء الطلق.
 

 جـ. تدابیر لضمان مكافحة العدوى

 توي تتوفر المحطات في جمیع أنحاء السوق لتمكین الزبائن من الوصول إلى منتجات النظافة الصحیة المناسبة، بما في ذلك معقم الیدین الذي یح
 القمامة.وسالل ، والمنادیل، ٪ على األقل من الكحول 60على 

 :تم وضع خطة تنظیف وتطھیر لألسطح عالیة اللمس ومناطق الوصول واتباعھا 

o   الطاوالتودفعھ (على سبیل المثال،    الزبونیتم تطھیر المناطق المشتركة واألشیاء التي یتم لمسھا بشكل متكرر والمتعلقة باستالم 
 ات العمل باستخدام المطھرات المعتمدة من وكالة حمایة البیئة.وقارئات بطاقات االئتمان) مرة واحدة على األقل یومیًا خالل ساع

o  .زیادة التنظیف والتطھیر لألسطح الموجودة في المناطق ذات االزدحام الشدید أو األسطح المعرضة ألشخاص ال یرتدون كماماتھم 

  .ینطبق ھذا على جمیع البالغین واألطفال بعمر سنتین وما  یُطلب من الزبائن ارتداء كمامة الوجھ في جمیع األوقات أثناء تواجدھم في السوق
فوق. یجب على األشخاص الذین تم توجیھھم بعدم ارتداء كمامة الوجھ من قبل طبیبھم الخاص بھم ارتداء واقي للوجھ مع ستار على الحافة  

ار الذي یتركب لتحت الذقن. یجب عدم استخدام الكمامات  السفلیة، لالمتثال لتوجیھات الوالیة، طالما أن حالتھم تسمح بذلك. یُفضل استخدام الست
 ذات الصمامات أحادیة االتجاه. لدعم سالمة موظفیك والزبائن اآلخرین، یجب توفیر غطاء الوجھ للمستفیدین الذین یصلون بدونھا.

o  الھواء الطلق. یمكن للزبائن إزالة كمامة الوجھ فقط عند األكل/الشرب في منطقة مخصصة لتناول الطعام في 

o  .یجب أن یجلس الزبائن لتناول أي طعام أو مشروبات. ال یجوز للزبائن التجول أو الوقوف أثناء األكل أو الشرب 
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http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/GuidanceUseofBarriers.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
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o  .قد یتم رفض خدمة الزبائن الذین یرفضون ارتداء كمامات الوجھ ویطلب منھم المغادرة 

 الصادرة عن إدارة الصحة العامة بمقاطعة    فحص الدخولإلرشادات  امتثاالً  ،  یتم إجراء فحص األعراض قبل دخول الزبائن إلى السوق
التنفس في  السعال، ضیق  إجراء فحص بخصوص  الفحوصات  تتضمن  أن  أنجلوس. یجب  والحمَّى  ، لوس  التنفس،  في  أو   أو صعوبة 

القشعریرة وما إذا كان الشخص یخضع حالیاً ألوامر العزل أو الحجر الصحي. یمكن إجراء ھذه الفحوصات شخصیًا أو من خالل طرق  
ار الذین    المنشورة عند مدخل المنشأة   الالفتاتبدیلة مثل أنظمة تسجیل الوصول عبر اإلنترنت أو من خالل   تنص على أنھ ال یجب للزوَّ

 یعانون من ھذه األعراض دخول المبنى.

o  الفحص السلبي (غیر مصاب). إذا لم یعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم یكن لدیھ اتصال بحالة معروف إصابتھا بـ
19-COVID  فیمكن السماح لھ بدخول المؤسسة في ذلك الیوم. أیام 10في آخر ، 

o  اإلیجابي (مصاب):الفحص 

  19ان الشخص قد اتصل بحالة معروف إصابتھا بـ إذا-COVID   یوًما أو یخضع حالیًا ألوامر الحجر  14في آخر
الصحي، فال یجوز لھ الدخول ویجب إرسالھ إلى المنزل فوًرا للحجر الصحي في المنزل. قم بتزویدھم بتعلیمات 

 . ph.lacounty.gov/covidquarantineالحجر الصحي الموجودة في 

 ظھر الشخص أیًا من األعراض المذكورة أعاله أو یخضع حالیًا ألوامر العزل، فال یجوز لھ الدخول ویجب  إذا أ
المنزلي. قم بتزویدھم بتعلیمات العزل الموجودة في  إرسالھ إلى المنزل فوًرا للعزل 

ph.lacounty.gov/covidisolation. 

  یجب على الزبائن الذین یصلون إلى السوق بصحبة أطفال التأكد من بقاء أطفالھم بجوار أحد الوالدین، وتجنب لمس أي شخص آخر أو أي
 عنصر ال ینتمي إلیھم، وأن یرتدوا كمامة إذا سمح العمر بذلك.

  یتم تعقیم أنظمة الدفع بانتظام.  -إذا تعذر ذلك  -أنظمة الدفع بدون تالمس أو توجد 

 مراقبةوصنادیق قمامة تعمل بدون لمس. یتم ، ومناشف ورقیة، الحمامات الخارجیة ومحطات غسیل األیدي مزودة بصابون للیدین 
بانتظام باستخدام المطھرات  مرة یومیًا على األقل أو بشكل متكرر حسب الضرورةوتعقیمھا وتنظیفھا  بانتظام الحمامات العامة الخارجیة

 .)EPAالمعتمدة من وكالة حمایة البیئة ( 

  تخبر الزبائن بأنھا غیر صالحة للعمل. یتم إیقاف نوافیر میاه الشرب العامة ووضع الفتات 

 لمشتركة  یتمتع الزبائن بسھولة الوصول إلى منتجات النظافة الصحیة المناسبة، بما في ذلك معقمات الیدین والمنادیل وسالل القمامة في المناطق ا
 التعامل مع منتجاتھم. في جمیع أنحاء السوق. یوفر بائعو األكشاك محطة معقم للیدین في أكشاكھم إذا سمحوا للزبائن ب

  .(مثل صور العطالت) ال یُسمح بمناطق لعب األطفال أو مناطق األنشطة أو غیرھا من وسائل الراحة 

   قم بوصف التدابیر األخرى (على سبیل المثال، توفیر ساعات عمل فقط لكبار السن، وتشجیع الطلب عبر اإلنترنت/استالم الطلبات،   –اختیاري
 أوقات الذروة): وتحفیز المبیعات خارج

_____________________________________________________________________________________ 

 
 اعتبارات سالمة خدمة الغذاء 

 ) یتم اتباع جمیع ممارسات ومتطلبات سالمة األغذیة الموضحة في قانون كالیفورنیا لألغذیة بالتجزئةCRFC.والمحافظة علیھا ( 

   بیع الكحول إال    یجوز لبائعي المواد الغذائیةال   .بروتوكول إدارة الصحة العامة للمطاعم  ـوفقًا ل   مناطق تناول الطعام في الھواء الطلقیُمكن فتح
 عند شرائھ في نفس المعاملة كوجبة.

  قانون كالیفورنیا لألغذیة بالتجزئة (المطلوب الموضح في  بالتكرارقم بتنظیف وتعقیم األدوات والمعداتCRFC(. 

   مطلوب في  ى النحو العلستخدم القفازات  اغسل الیدین بشكل متكرر  االتزم بممارسات صحة الموظف والنظافة: ال تعمل عندما تكون مریًضا؛
 .)CRFCقانون كالیفورنیا لألغذیة بالتجزئة (

  .تأكد من أن جمیع مكونات الطعام والغذاء من مصدر غذاء معتمد 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf


 إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
 أمر مسؤول الصحة

 
 

 
Protocol for Certified Farmer’s Markets            Page 7 of 7  
Revised 4/22/2021 (Arabic) 
 

 .ال یُشجع موظفو إعداد الطعام على تغییر أو دخول محطات عمل اآلخرین أثناء المناوبات 
 .ال یسمح بأخذ عینات من المواد الغذائیة غیر المعبأة 

 
 تدابیر التواصل مع الجمھور د. 

   من ھذا البروتوكول أو شھادة امتثال سالمة  یتم نشر نسخةCOVID-19    في   بالسوقلمقاطعة لوس أنجلوس المطبوعة الخاصة
، قم بزیارة  COVID-19جمیع المداخل العامة للمنشأة. لمزید من المعلومات أو إلكمال برنامج اإلقرار الذاتي لالمتثال للسالمة من  

http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm في البروتوكوالت  من  بنسخة  االحتفاظ  المنشآت  على  یجب   .
 عند الطلب.  -الموقع في المنشأة للمراجعة 

  یتم وضع الالفتات عند مدخل السوق وكل كشك تذّكر الزبائن بالحفاظ على التباعد الجسدي لمسافة ستة أقدام، والحاجة إلى ارتداء
الوجھ في جمیع األوقات، وأھمیة غسل الیدین بانتظام وضرورة البقاء في المنزل إذا شعروا بالمرض أو كانوا یعانون من   كمامة

 COVID-19صفحة الویب الخاصة بإرشادات إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس حول  راجع    .COVID-19أعراض  
 للحصول على موارد إضافیة وأمثلة على الالفتات التي یمكن أن تستخدمھا الشركات. 

  إال في المناطق الُمخصصة لتناول الطعام في  الفتات في جمیع أنحاء السوق تذكر الزبائن بعدم تناول الطعام والشراب داخل السوقوجود
 الھواء الطلق. 

 .تشیر الالفتات في جمیع أنحاء السوق للزبائن إلى مكان العثور على أقرب موزع معقم الید 
 لویب، وسائل التواصل االجتماعي، وما إلى ذلك) معلومات واضحة حول ساعات العمل بالسوق،  توفر اإلعالنات عبر اإلنترنت للسوق (موقع ا

المطلوب   و/أو    لكماماتواالستخدام  واالستالم  المسبق،  والدفع  المسبق،  والطلب  بالدخول،  تتعلق  سیاسات  وأي  المحدود،  واإلشغال  الوجھ، 
 التوصیل وغیرھا من القضایا ذات الصلة. 

 
 التدابیر التي تضمن الوصول العادل إلى الخدمات الحیویة ھـ. 

 .تم تحدید أولویة الخدمات الحیویة للزبائن/العمالء 
  .تم نقل المعامالت أو الخدمات التي یمكن تقدیمھا عن بعد عبر اإلنترنت 
 المعرضین لمخاطر عالیة عند تواجدھم في   یتم وضع تدابیر لضمان الوصول إلى السلع والخدمات للزبائن الذین لدیھم قیود على التنقل و/أو

 األماكن العامة.
 

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

 
 یمكنك االتصال بالشخص التالي ألیة أسئلة  

 أو تعلیقات حول ھذا البروتوكول:

  العمل التجاري: اسم جھة اتصال 

  رقم الھاتف: 

  تاریخ آخر مراجعة: 
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http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business

	(1) سياسات وممارسات مكان العمل لحماية صحة الموظفين
	(2) تدابير لضمان التباعد الجسدي
	(3) تدابير لضمان مكافحة العدوى
	(4) التواصل مع الموظفين والجمهور
	(5) تدابير لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الحيوية.
	يجب معالجة هذه المجالات الرئيسية الخمسة بينما تقوم بتطوير خططك لاستضافة أي من أسواق المزارعين المعتمدين.
	يجب على جميع أسواق المزارعين المعتمدة التي تشملها هذه الإرشادات تنفيذ جميع التدابير المعمول بها المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضيح سبب عدم تطبيق أي تدبير لم يتم تطبيقه على الأعمال. يجب على مديري السوق مشاركة نسخة من هذا البروتوكول مع جميع البائعين لضما...
	 تم إعطاء نسخة من هذا البروتوكول لجميع الموظفين (بما في ذلك الموظفون أو المتطوعون الذين يعملون نيابة عن مدير السوق وأولئك الذين يعملون لدى بائعي الكشك).
	 يتم تكليف الموظفين المعرضين للخطر (الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والذين يعانون من حالات صحية مزمنة) بعمل يمكن القيام به من المنزل كلما أمكن ذلك أو يحد من اتصالهم بالآخرين في السوق.
	 تم إخبار جميع الموظفين (بما في ذلك المتطوعين والبائعين؛ ويشار إليهم مجتمعين باسم "الموظفين") بعدم القدوم إلى السوق إذا مرضوا. أو تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19. يفهم الموظفون اتباع إرشادات إدارة الصحة العامة للعزل الذاتي والحجر الصحي، إن أمكن. تمت مرا...
	 تم إخبار جميع الموظفين (بما في ذلك المتطوعين والبائعين؛ ويشار إليهم مجتمعين باسم "الموظفين") بعدم القدوم إلى السوق إذا مرضوا. أو تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19. يفهم الموظفون اتباع إرشادات إدارة الصحة العامة للعزل الذاتي والحجر الصحي، إن أمكن. تمت مرا...
	 تم إخبار جميع الموظفين (بما في ذلك المتطوعين والبائعين؛ ويشار إليهم مجتمعين باسم "الموظفين") بعدم القدوم إلى السوق إذا مرضوا. أو تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19. يفهم الموظفون اتباع إرشادات إدارة الصحة العامة للعزل الذاتي والحجر الصحي، إن أمكن. تمت مرا...
	 يتم إجراء فحوصات عند الدخول لجميع البائعين والموظفين وفقًا لتوجيه المقاطعة للفحص عند الدخول قبل دخولهم السوق. يجب أن تشمل الفحوصات تسجيل الوصول فيما يتعلق بالسعال، وضيق في التنفس، وصعوبة في التنفس والحمَّى أو القشعريرة وما إذا كان الموظف يخضع حالياً...
	o الفحص السلبي (غير مصاب). إذا لم يعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم يكن لديه اتصال بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام، فيمكن السماح له بالدخول للعمل في ذلك اليوم.
	o الفحص الإيجابي (مصاب):
	 إذا لم يتم تلقيح الشخص بالكامل0F  ضد COVID-19 وكان على اتصال بحالة COVID-19 المعروفة في آخر 10 أيام أو يخضع حاليًا لأوامر الحجر الصحي، فلا يجوز له الدخول أو العمل في هذا المجال ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للحجر الصحي المنزلي. قم بتزويدهم بتعليمات ا...
	 إذا كان الشخص يظهر أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه أو يخضع حاليًا لأوامر العزل، فلا يجوز له الدخول أو العمل في هذا المجال ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للعزل المنزلي. قم بتزويدهم بتعليمات العزل الموجودة في ph.lacounty.gov/covidisolation.
	 يتم تزويد العمال بمعلومات حول استحقاقات الإجازة برعاية صاحب العمل أو برعاية الحكومة التي قد يحق للموظف الحصول عليها مما يجعل من السهل مالياً البقاء في المنزل. انظر معلومات إضافية البرامج الحكومية التي تدعم الإجازة المرضية وتعويضات العمال عن COVID-19...
	 عند إبلاغك أن اختبار واحد أو أكثر من البائعين أو الموظفين إيجابي، أو لديه أعراض تتوافق مع COVID-19 (حالة)، فإن مدير السوق لديه خطة أو بروتوكول لعزل الحالة (الحالات) في المنزل ويطلب الحجر الصحي الذاتي من جميع الموظفين الذين تعرضوا في مكان العمل الخاص...
	 في حالة تحديد 3 حالات أو أكثر في مكان العمل خلال فترة 14 يومًا، يجب على صاحب العمل الإبلاغ عن هذه المجموعة إلى إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس على الرقم3993-397 (888) أو 7821-240 (213) أو عبر الإنترنت على الرابط www.redcap.link/ covidreport. إ...
	 يتم منح جميع البائعين والموظفين الذين لديهم اتصال بالأخرين – بدون تكلفة - كمامة الوجه المناسبة التي تغطي الأنف والفم. للحصول على المزيد من المعلومات، اطلع على صفحة الويب الخاصة بـ كمامة COVID-19 الصادرة عن الصحة العامة http://publichealth.lacounty.g...
	 يتم منح جميع البائعين والموظفين الذين لديهم اتصال بالأخرين – بدون تكلفة - كمامة الوجه المناسبة التي تغطي الأنف والفم. للحصول على المزيد من المعلومات، اطلع على صفحة الويب الخاصة بـ كمامة COVID-19 الصادرة عن الصحة العامة http://publichealth.lacounty.g...
	 تم توجيه تعليمات للموظفين بالاستخدام الصحيح لكمامات الوجه، بما في ذلك ضرورة غسل أو استبدال كمامات الوجه يوميًا.
	 لضمان ارتداء الكمامات بشكل متسق وصحيح، يحظر على الموظفين على تناول الطعام أو الشراب إلا أثناء فترات الراحة عندما يكونون قادرين على إزالة أقنعتهم بأمان وممارسة التباعد الجسدي عن الآخرين. في جميع الأوقات عند تناول الطعام أو الشراب، يجب على الموظفين ال...
	 يتم تقليل الإشغال وزيادة المساحة بين الموظفين في أي غرفة أو منطقة يستخدمها الموظفون لتناول الوجبات و/أو قضاء فترات الاستراحة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال:
	 يتم تقليل الإشغال وزيادة المساحة بين الموظفين في أي غرفة أو منطقة يستخدمها الموظفون لتناول الوجبات و/أو قضاء فترات الاستراحة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال:
	 يتم تقليل الإشغال وزيادة المساحة بين الموظفين في أي غرفة أو منطقة يستخدمها الموظفون لتناول الوجبات و/أو قضاء فترات الاستراحة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال:
	o نشر حد أقصى للإشغال يتوافق مع تمكين التباعد لمسافة لا تقل عن ستة أقدام بين الأشخاص في الغرف أو المناطق المستخدمة لقضاء فترات الاستراحة؛
	o نشر حد أقصى للإشغال يتوافق مع تمكين التباعد لمسافة لا تقل عن ستة أقدام بين الأشخاص في الغرف أو المناطق المستخدمة لقضاء فترات الاستراحة؛
	o نشر حد أقصى للإشغال يتوافق مع تمكين التباعد لمسافة لا تقل عن ستة أقدام بين الأشخاص في الغرف أو المناطق المستخدمة لقضاء فترات الاستراحة؛
	o يتم تقسيم فترات الاستراحة أو أوقات الوجبات لتقليل الإشغال في الغرف أو المناطق المستخدمة لتناول الوجبات والاستراحات؛ و
	o وضع الطاولات على مسافة ثمانية أقدام على الأقل مع ضمان ستة أقدام بين المقاعد، وإزالة المقاعد أو تسجيلها لتقليل الإشغال، ووضع علامات على الأرضيات لضمان التباعد، وترتيب المقاعد بطريقة تقلل التلامس وجهاً لوجه. يتم تشجيع استخدام الحواجز لزيادة منع الانتش...
	 حيثما أمكن، يتم إنشاء مناطق استراحة خارجية مع المظلات والمقاعد للمساعدة في ضمان التباعد الجسدي. امتثالًا للوائح الأجور والساعات، يتم تقسيم فترات الراحة بشكل متقطع لضمان الحفاظ على ستة (6) أقدام بين الموظفين في غرف الاستراحة في جميع الأوقات.
	 حيثما أمكن، يتم إنشاء مناطق استراحة خارجية مع المظلات والمقاعد للمساعدة في ضمان التباعد الجسدي. امتثالًا للوائح الأجور والساعات، يتم تقسيم فترات الراحة بشكل متقطع لضمان الحفاظ على ستة (6) أقدام بين الموظفين في غرف الاستراحة في جميع الأوقات.
	 حيثما أمكن، يتم إنشاء مناطق استراحة خارجية مع المظلات والمقاعد للمساعدة في ضمان التباعد الجسدي. امتثالًا للوائح الأجور والساعات، يتم تقسيم فترات الراحة بشكل متقطع لضمان الحفاظ على ستة (6) أقدام بين الموظفين في غرف الاستراحة في جميع الأوقات.
	 تم فصل جميع أكشاك البائعين وجميع محطات العمل داخل أكشاك البائعين بستة أقدام على الأقل. يتم تطهير غرف الاستراحة والحمامات والمناطق المشتركة الأخرى بالتكرار المبين أعلاه، ولكن لا يقل عن مرة يوميًا خلال ساعات العمل، وفقًا للجدول التالي:
	o غرف الاستراحة     _____________________________________________________
	o الحمامات   _____________________________________________________
	o أخرى ______________________________________________________
	 المواد المطهرة وما يتصل بها متاحة للبائعين والموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	________________________________________________________________________________________
	 معقم اليدين الفعال ضد COVID-19 متاح لجميع البائعين والموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	________________________________________________________________________________________
	 يُسمح للموظفين بفترات راحة متكررة لغسل أيديهم.
	 يتم تعيين أدوات ومعدات خاصة لكل عامل ومساحة عمل محددة. كلما أمكن، يتم تقليل أو إزالة مشاركة العناصر التي يتم تداولها باليد (مثل الهواتف، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمكاتب، والأقلام، وما إلى ذلك).
	 يتم تعيين أدوات ومعدات خاصة لكل عامل ومساحة عمل محددة. كلما أمكن، يتم تقليل أو إزالة مشاركة العناصر التي يتم تداولها باليد (مثل الهواتف، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمكاتب، والأقلام، وما إلى ذلك).
	 يتم تعيين أدوات ومعدات خاصة لكل عامل ومساحة عمل محددة. كلما أمكن، يتم تقليل أو إزالة مشاركة العناصر التي يتم تداولها باليد (مثل الهواتف، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والمكاتب، والأقلام، وما إلى ذلك).
	 يتم تطبيق جميع السياسات الموضحة في قائمة المراجعة هذه بخلاف تلك المتعلقة بشروط التوظيف على موظفي التسليم وأي شركات أخرى قد تكون في المبنى كطرف ثالث.
	 اختياري – قم بوصف التدابير الأخرى:
	_____________________________________________________________________________________________
	 يقام سوق المزارعين المعتمدة في الهواء الطلق. الحد الأقصى للإشغال في السوق محدود للسماح لجميع الموظفين، والبائعين، والزبائن بالحفاظ على تباعد جسدي لمسافة 6 أقدام من أولئك الذين ليسوا أشخاصًا في نفس الوحدة المعيشية. يتم تشجيع أسواق المزارعين المعتمدين...
	o يقتصر أقصى حد لعدد الزبائن داخل السوق على: _______________________
	 يجب على مدير السوق التأكد من أن المساحة المخصصة للبائعين (كل من بائعي المواد الغذائية والتجزئة) تمكنهم من مساحة واسعة لإعداد الطاولات والمظلات وغيرها من شاشات العرض وفقًا لمتطلبات التباعد الجسدي المناسب.
	 يمكن استخدام الخيام أو المظلات شريطة أن تكون الخيام أو المظلات تتوافق مع التوجيه الإلزامي لإدارة الصحة العامة بولاية كاليفورنيا لـ استخدام الهياكل المؤقتة لعمليات الأعمال الخارجية. استثناء أكشاك الطعام، بناءً على المتطلبات المحددة في قانون كاليفورني...
	 يتم وضع موظف (أو موظفين إذا كان هناك أكثر من مدخل) يرتدي كمامة مناسبة للوجه بالقرب من المدخل ولكن على بعد 6 أقدام على الأقل من أقرب العملاء لتوجيه الزبائن وتتبع إشغال السوق.
	 ضع في اعتبارك تنفيذ نظام الدخول أو الحجز المحدد بوقت لتقليل مخاطر الوصول إلى الحد الأقصى من الإشغال. إذا وصل السوق إلى الحد الأقصى من الإشغال، فقد يُسمح للزبائن بالاصطفاف وفقًا لما وافقت عليه الرموز المحلية - إذا سمحت المساحة - ولكن يجب توجيههم للحف...
	 يحدد الشريط أو العلامات الأخرى كلاً من مكان البداية للزبائن الذين يصلون للسوق وعلامات على بعد 6 أقدام للزبائن اللاحقين الذين ينضمون إلى الصف للدخول.
	 تم تنفيذ تدابير لضمان التباعد الجسدي بما لا يقل عن ستة (6) أقدام لضمان التباعد الجسدي بين البائعين والزبائن.
	o تكون الممرات بين صفوف الأكشاك واسعة بما يكفي لاستيعاب حركة المرور في كلا الاتجاهين، أو يتم تحديدها بوضوح على أنها ذات اتجاه واحد فقط.
	o تكون الممرات بين صفوف الأكشاك واسعة بما يكفي لاستيعاب حركة المرور في كلا الاتجاهين، أو يتم تحديدها بوضوح على أنها ذات اتجاه واحد فقط.
	o تكون الممرات بين صفوف الأكشاك واسعة بما يكفي لاستيعاب حركة المرور في كلا الاتجاهين، أو يتم تحديدها بوضوح على أنها ذات اتجاه واحد فقط.
	o الأكشاك كبيرة بما يكفي لتمكين أكثر من زبون من التواجد في المقصورة مع الحفاظ على مسافة 6 أقدام من بعضها البعض.
	o يتم توجيه البائعين لإنشاء أكشاكهم لتمكين موظفيهم من الحفاظ على مسافة 6 أقدام من الزبائن. في المناطق التي تكون فيها مسافة 6 أقدام غير ممكنة (على سبيل المثال، في التسجيل النقدي)، يتم تثبيت حواجز غير منفذة مثل زجاج شبكي. انظر إرشادات الصحة العامة حول ا...
	 ضع في اعتبارك تداخل مواعيد وصول البائعين للإنشاء قبل الحدث لتمكين التباعد الجسدي مع وصول البائعين وإنشاء أكشاكهم.
	 يتم تشجيع البائعين على البقاء في أكشاكهم أثناء السوق بقدر الإمكان وتجنب التجمع مع الآخرين.
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	o لضمان تباعد ما لا يقل عن 6 أقدام بين الزبائن الجالسين على طاولات مختلفة، يجب أن تكون الطاولات على متباعدة لمسافة ستة (6) أقدام على الأقل عند قياسها من ظهر الكرسي على طاولة واحدة إلى ظهر الكرسي في الطاولة المجاورة.
	o يجب ألا تزيد الطاولة عن 6 أشخاص في نفس الحفلة.
	o يجب أن تتوافق الهياكل المؤقتة المستخدمة لتناول الطعام في الهواء الطلق مع معايير الولاية الخاصة بإعداد الهواء الطلق، على النحو المحدد في الإرشادات الإلزامية لإدارة الصحة في كاليفورنيا بشأن استخدام الهياكل المؤقتة للعمليات الخارجية.
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	 تم إعادة تقسيم مناطق الجلوس العامة (مثل الكراسي والمقاعد والأماكن العامة الأخرى) لدعم التباعد الجسدي.
	 يُسمح بعمليات الترفيه الحي في الهواء الطلق فقط. يجب أن يكون هناك مخطط واضح لإنشاء مسافة 12 قدمًا على الأقل بين مجموعات الزبائن الجالسين والمسرح أو المؤدي. يجب على فناني الأداء استخدام الميكروفونات في الأداء إلى أقصى حد ممكن بحيث يمكن لفناني الأداء ا...
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	o الفحص السلبي (غير مصاب). إذا لم يعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم يكن لديه اتصال بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام، فيمكن السماح له بدخول المؤسسة في ذلك اليوم.
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	 إذا ان الشخص قد اتصل بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 14 يومًا أو يخضع حاليًا لأوامر الحجر الصحي، فلا يجوز له الدخول ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للحجر الصحي في المنزل. قم بتزويدهم بتعليمات الحجر الصحي الموجودة في ph.lacounty.gov/covidquarantine.
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