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 پروتکل میادین میوه و تره بار رسمی 
 

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

، CDCبیشینه ظرفیت محل افزایش دهند. برای تطابق با راهنمای نظافتی    75های خود را تا %میادین میوه و تره بار رسمی مجازند حجم فعالیت :  4/22/21
 الزامات نظافتی بروز رسانی شدند. بند مربوط به مزایای مرخصی استعالجی باحقوق بروز رسانی شد. 

 
ظاهر به ثبات رسیده است، اما شیوع همگانی این بیماری همچنان در  کاهش یافته و در باختگان ، موارد بستری در بیمارستان و تعداد جان 19-شمار مبتالیان کووید

اقدامات پیشگیرانه اتخاذ کنند و در  همچنان عامل ایجاد خطری شگرف برای جوامع بوده و کلیه افراد و مشاغل ملزم هستند    19-کوویدمحدوده متوسط قرار دارد.  
 های خود را اصالح نمایند. ها و فعالیت راستای کاهش خطر شیوع بیماری، عملیات

 

محور محلی  -های فعالیتمنظور لغو برخی محدودیت تر این ایالت، پروتكل پیش رو به« طرح کلی اقتصادی ایمن نارنجیبه دلیل ورود شهرستان لس آنجلس به »سطح    
های تجاری  در فعالیت   19-رسانی شد. میادین میوه و تره بار رسمی باید با احتیاط پیش روند و به الزامات این پروتكل پایبند باشند تا از شیوع احتمالی کوویدبروز  

 خود بكاهند. 
 

نامه  و مقررات وزارت غذا و کشاورزی کالیفرنیا و همچنین آییناین پروتكل به منظور موافقت با فعالیت میادین میوه و تره بار رسمی مورد تأیید ایالت کالیفرنیا که پیر 
( فعالیت DPHهای اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس )( دایر بودند، تدوین شده است تا اکنون مطابق پروتكل CFRCخرده فروشی مواد غذایی کالیفرنیا ) 

 کنند.
 

های غذایی(، تحت عنوان یک رویداد اجتماعی مجزا، در کنار میادین میوه و تره بار رسمی، و  تسهیالت غذایی موقت )غرفهتوانند به میادین میوه و تره بار رسمی، می 
 نامه خرده فروشی مواد غذایی کالیفرنیا، امكان فعالیت دهند. با توجه به الزامات عنوان شده در آیین

 

عی مجاور آن باید توسط مدیر تره بار مصوبی که مسئول سایت است مدیریت شود، این فرد مسئولیت آموزش و  اجتما  میادین میوه و تره بار رسمی )»بازار«( و رویداد 
لیه اقدامات ایمنی و بر حسب غربالگری مستمر کلیه کارکنان، تأمین کلیه تجهیزات و مواد مورد نیاز از مناطق مشترک واقع در محدوده تره بار، نظارت بر پایبندی به ک

رفه  ه اداره از اداره بهداشت عمومی، مقامات ناحیه بندی و مقامات شهری را برعهده دارد. برای درخواست مجوز بهداشت عمومی جهت فعالیت یک غتائیدیه نیاز، اخذ
مراجعه    http://publichealth.lacounty.gov/eh/DSE/CommunityEvent.htmغذایی در میادین میوه و تره بار رسمی و مجاز تأیید شده به نشانی  

 کنید.
 

 از اینگونه رویدادها میزبانی کنند.. ،  ها/ رویدادهای زنده بزرگ در فضای بازل اداره بهداشت عمومی برای مراسم پروتكمیادین میوه و تره بار رسمی مجازند با رعایت  
 
 خدمات صرف غذای در محل ارائه شود. ،  هاپروتكل اداره بهداشت عمومی برای رستوران توانند اجازه دهند در فضای باز، مطابق با  میادین میوه و تره بار رسمی می  

 
 تبعیت کنند.  های خرده فروشیپروتكل اداره بهداشت عمومی برای بنگاه های خرده فروشی باید از  میادین میوه و تره بار رسمی دارای فروشگاه   

 
های این سند حتماً به  ع تكمیلی به روز شود، بنابراین برای اطالع از به روز رسانی این سند ممكن است همزمان با دریافت اطالعات و منابلطفاً در نظر داشته باشید:   

 را بررسی نمایید.   /http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirusطور منظم وب سایت شهرستان لس آنجلس به نشانی  
 

 گیرد:لیست موارد زیر را در بر میاین چک  
 های محل کار جهت حفاظت از سالمت کارکنان ها و رویهسیاست  (1)

 اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری فیزیكی (2)

 اقداماتی برای تضمین کنترل سرایت  (3)

 ارتباط با کارکنان و عموم افراد  (4)

 اقداماتی برای تضمین دسترسی عادالنه به خدمات ضروری.  (5)

 های میزبانی میادین میوه و تره بار رسمی، الزم است این پنج حوزه کلیدی مورد توجه قرار گیرند.تدوین طرح در حین  
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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_LiveOutdoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_RetailEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_RetailEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_RetailEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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تمامی میادین میوه و تره بار رسمی تحت پوشش این پروتکل باید کلیه اقدامات ذیربط ذکر شده در زیر را اجرا نمایند و آماده توضیح 
شود قابل اطالق به این کسب و کار نبوده است. به منظور اطمینان از رعایت تمامی دامی که اجرا نمیاین نکته باشند که به چه دلیل هر اق

 ها، مدیران بازار باید یک نسخه کپی از این پروتکل را با همه فروشندگان به اشتراک بگذارند.پروتکل

 

A. کند، انتخاب هایی که درباره این مجموعه صدق میهای محل کار برای حفاظت از سالمت کارکنان )همه گزینهنامهها و شیوهسیاست
 نمایید(

کنند(  ها کار میاختیار تمامی کارکنان )از جمله کارکنان یا داوطلبانی که به نمایندگی از مدیر بازار یا برای فروشندگان غرفه یک نسخه کپی از این پروتكل در   ❑
 قرار گرفته است. 

سال سن دارند، افرادی که دچار مشكالت حاد پزشكی هستند( کارهایی محول شده است که از    65در صورت امكان، به کارکنان آسیب پذیر )افرادی که باالی     ❑
 کند.خانه قابل انجام هستند یا تماس آنان را با سایر افراد حاضر در بازار محدود می

شوند( اطالع داده شده است که در صورت بیماری یا قرار گرفتن در معرض  شندگان؛ که مجموعاً »کارمندان« نامیده میبه همه کارکنان )از جمله داوطلبان و فرو   ❑
مبتال بوده، به بازار نیایند. کارکنان متوجه هستند که در صورت اطالق، باید از راهنمای اداره بهداشت عمومی برای انزوای شخصی و    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  یروی کنند. سیاست قرنطینه، پ
 گیرند.بیماری، مورد مؤاخذه قرار نمی 

  باید   هابررسی  شود.می   انجام  شهرستان  این  ورودی  غربالگری  راهنمای  با  مطابق  کارکنان  و  فروشندگان  تمامی  ورودی  غربالگری   بازار،  به  شدن  وارد  از  پیش ❑
  از  توانمى را معاینات این خیر. یا دارد قرار قرنطینه یا انزوا فرمان تحت اکنون فرد آیا اینكه و باشد، لرز یا تب  و تنفسی  مشكل نفس، تنگی  سرفه، معاینه شامل

 شود.   انجام  کار  محل  در  باید  نیز   بدن  دمای  معاینه  امكان،  صورت  در  داد.  انجام  فروشندگان  یا  کارکنان  ورود  هنگام  حضوری  بصورت  یا  دور  راه

o   تواند  گونه تماسی نداشته، میهیچ  19-گذشته با مورد قطعی کووید روز    10غربالگری منفی )ترخیص شده(. چنانچه فرد فاقد نشانه)عالئم( است و در
 برای ورود به فعالیت کاری در آن روز ترخیص شود. 

o    :)غربالگری مثبت )ترخیص نشده 

ان  تماس داشته است یا اکنون تحت فرم  19-کوویدروز گذشته با مورد قطعی    10و در    1واکسینه نشده  19-اگر فرد کامالً در برابر کووید ▪
ی  ها دستورالعمل برای قرنطینه به منزل فرستاده شود.  ها یا انجام کار میدانی نخواهد داشت و باید فوراً  قرنطینه قرار دارد، اجازه ورود به فعالیت

 اختیار آنان قرار دهید.را در    ph.lacounty.gov/covidquarantineنشانی  مربوط به قرنطینه در  

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

ph.lacounty.gov/covidisolation    آنان قرار دهید. را در اختیار 

ی ماندن در منزل  اطالعاتی مربوط به مزایای مرخصی تحت حمایت کارفرما یا دولت که ممكن است شامل کارکنان شود در اختیار آنان قرار گرفته که از نظر مال ❑

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

Johnson and Johnson (J&J/Janssen)شوند.واکسینه می  19-( کامالً در برابر کووید 

  میادین میوه و تره بار رسمی:

  نشانی: 

  نامه حریق: آیینحداکثر ظرفیت، مطابق  

  گنجایش:   75%بیشینه ظرفیت، بر اساس  

 کل متراژ تقریبی فضای 
 باز به روی عموم: 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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شامل حقوق  ،  19-های دولتی حمایت از مرخصی استعالجی و غرامت کارکنان بابت کوویدطرحمراجعه کنید به اطالعات تكمیلی  کند.  تر میرا برایشان آسان 
 . 2120مصوب    19-قانون تكمیلی مرخصی استعالجی باحقوق کووید  مرخصی استعالجی کارکنان تحت

دارند، مدیر بازار    19-پس از اطالع از اینكه نتیجه آزمایش یک یا چند نفر از فروشندگان یا کارکنان مثبت شده، یا آنان عالئمی مشابه )موارد ابتال به( کووید  ❑

ینه شخصی همه کارکنانی که در محل کار در معرض  برنامه یا پروتكلی در اختیار دارد تا از مورد/موارد ابتال درخواست نماید در منزل خود را قرنطینه کنند و قرنط

شد که به آن دسترسی داشته  این مورد/موارد ابتال قرار گرفته بودند، الزام آور شود. طرح کارفرما باید پروتكلی برای تمام کارمندان قرنطینه شده در نظر داشته با

اند یا خیر، که این امر ممكن است نیازمند تدابیر  ل کار افراد بیشتری در معرض قرار گرفتهقرار گیرند تا مشخص شود آیا در مح  19-باشند یا مورد آزمایش کووید

باشد. در صورت مواجهه با بیماری، این پروتكل باید شامل طرحی برای چگونگی دسترسی به سایر فروشندگان نیز باشد. به راهنمای    19-کنترلی تكمیلی کووید

 مراجعه نمایید.   در محل کار 19- پاسخ به کووید اداره بهداشت عمومی در خصوص  

ید این همه گیری را به اداره بهداشت عمومی  روز شناسایی شوند، کارفرما با 14یا تعداد بیشتری از موارد ابتال در داخل محل کار ظرف مدت  3در صورتی که  ❑

شماره   طریق  از  آنجلس  لس  یا  888)  397-3993شهرستان  وبسایت  213)  7821-240(  طریق  از  آنالین  بصورت  یا   )

www.redcap.link/covidreport   ای را آغاز خواهد  گزارش دهد. در صورت شناسایی یک گروه افراد مبتال در محل کار، اداره بهداشت عمومی پاسخ خوشه

ارائه رهنمودها و توصیه باشد. یک مدیر هماهنگی بالینی اداره  های در زمینه کنترل سرایت، پشتیبانی فنی و تدابیر کنترلی مختص محل میکرد که شامل 

 شود تا به هدایت پاسخ این مجموعه کمک نماید. ای اختصاص داده می به تحقیقات خوشه بهداشت عمومی  

برای کسب اطالعات  شود.  به تمامی فروشندگان و کارمندانی که با سایر افراد در تماس هستند، بصورت رایگان، ماسک مناسبی که بینی و دهان را بپوشاند داده می  ❑

مراجعه نمایید.    http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masksبه نشانی    AC DPHL  19-کووید  بیشتر به وبسایت ماسک 

با سایرین وجود دارد، باید ماسک بزنند. فروشندگان  فروشنده و همه کارکنان باید همواره در طول روز کاری، زمانی که در تماس با سایرین هستند یا احتمال تماس  

ای در لبه پایینی استفاده نمایند،  شان نباید ماسک بزنند، بایستی از یک محافظ صورت به همراه آویزی پارچه و کارکنانی که به دستور ارائه دهنده خدمات پزشكی

هایی از ماسک   نبایدای است که زیر چانه را بطور کامل بپوشاند.  التی هستند. ترجیح با آویز پارچه و اینگونه تا زمانی که شرایط آنان اجازه دهد، پایبند دستورات ای

 یک طرفه استفاده کرد.   با سوپاپ 

 شستشو و تعویض روزانه آن به کارمندان آموزش داده شده است.   نحوه استفاده صحیح از ماسک، از جمله لزوم   ❑

  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   ❑

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

 ایستگاه  یا  پارتیشنی  اتاقک  در  آشامیدن  یا  خوردن  اگر شود.   انجام  دیگران  از  دور  به   و  باز  فضای  در   را  کار  این   که  است  آن   ترجیح  آشامیدن،  یا  خوردن  هنگام کنند.

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

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

 به انجام رسیده است: 

o 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  جهت  غذا  صرف  یا  استراحت  زمان  کردن  نوبتی 

o ها برای  ها، برداشتن یا برچسب زدن صندلیفوت از یكدیگر و اطمینان از وجود فاصله شش فوتی بین صندلی  حداقل هشتمیزها به فاصله    قرار دادن

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

 شود اما این امر نباید جایگزینی برای کاهش ظرفیت و حفظ فاصله گذاری فیزیكی تلقی شود.رای جلوگیری از انتشار بیماری توصیه میها بپارتیشن 

انطباق با  شود. در  بان و محل نشستن برای کمک به اطمینان از رعایت فاصله گذاری فیزیكی ایجاد می در صورت امكان، مناطق استراحت سرباز به همراه سایه  ❑

( فوت را بین  6توان فاصله شش )های استراحت با بصورت نوبتی است تا اطمینان حاصل شود که همواره میمقررات مربوط به دستمزد و ساعات کاری، وقت 

 های استراحت حفظ نمود. کارکنان در اتاق

های  های استراحت، سرویس ندازه شش فوت از یكدیگر فاصله دارند. اتاق های کاری داخل غرفه فروشندگان، حداقل به اهای فروشندگان و ایستگاهکلیه غرفه ❑

 شوند: رو ضدعفونی می مشترک، به دفعات زیر، و حداقل روزی یكبار حین ساعات کاری، طبق برنامه پیش   بهداشتی و سایر فضاهای 
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https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
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.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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o  های استراحت اتاق   _____________________________________________________ 

o  های بهداشتی        سرویس_____________________________________________________ 

o             سایر موارد    _____________________________________________________ 

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

________________________________________________________________________________ 

 در محل)های( زیر در دسترس فروشندگان و کارکنان قرار دارد:  19-ضدعفونی کننده دست مؤثر در برابر کووید ❑

________________________________________________________________________________ 

 های خود را بشویید.شود تا دست های مكرر داده می کارکنان اجازه استراحت به   ❑

شود. هر زمان ممكن، اشتراک گذاری وسایل لمس شده )مانند تلفن، تبلت، به هر یک از کارکنان ابزار، تجهیزات و فضای کاری تعریف شده وی اختصاص داده می ❑
 شود. آن وسایل استفاده نمی رسد یا از  لپ تاپ، میز، قلم و غیره( به حداقل می

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 ممكن است در  کلیه سیاست    ❑
 شود.محوطه مجموعه به عنوان اشخاص ثالث حضور داشته باشند، اعمال می 

 ید:سایر اقدامات را شرح ده  —اختیاری   ❑

  ____________________________________________________________________________________ 
 

 

B.  اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری فیزیکی 

فوت از کسانی   6بیشینه ظرفیت بازار محدود شده است تا بدین ترتیب امكان حفظ فاصله فیزیكی  محل برگزاری میادین میوه و تره بار رسمی در فضای باز است.   ❑
 75%شود ظرفیت خود را به که عضو یک خانوار نیستند، برای تمامی کارکنان، فروشندگان و مشتریان فراهم شود. به میادین میوه و تره بار رسمی توصیه می

 ازند. گنجایش فضای خارجی بازار محدود س

o   :حداکثر تعداد مشتریان در بازار با اتخاذ اقدامات زیر محدود شده است به  ______________________________ 

فروشان(، مطابق با الزامات فاصله گذاری  مدیر بازار باید اطمینان حاصل کند که جایگاه اختصاص داده شده به فروشندگان )فروشندگان مواد غذایی و خرده  ❑
 دهد.ها در اختیار این افراد قرار می ها، و سایر ویترین فیزیكی، فضایی کافی را برای نصب میزها، سایبان

استفاده از  االجرای اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا را دربارۀ  توان از چادر یا سایبان استفاده کرد که این تجهیزات معیارهای مربوط به راهنمای الزم شرطی می به ❑
ین مورد از  ، در اCRFCهای مواد غذایی، طبق الزامات عنوان شده در  غرفه برآورده سازند.  ،  های موقت برای فعالیت کسب و کارها در فضای بازسازه

 استثنائاتی برخوردار هستند. 

فوت از   6صورت مناسب پوشیده است، در نزدیكی ورودی مستقر شده اما حداقل  یک کارمند )یا کارمندان چنانچه بیش از یک ورودی وجود دارد( که پوشش  ❑
 ترین مشتریان فاصله دارد تا آنان را هدایت کند و ظرفیت بازار را رصد نماید. نزدیک 

فیت برسد،  کاهش احتمال رسیدن به حداکثر ظرفیت، ورود زمان بندی شده یا پیاده سازی سامانه رزرو را مد نظر داشته باشید. اگر بازار به حداکثر ظر   برای   ❑
 6فاصله فیزیكی    توان به مشتریان امكان داد که طبق قوانین محلی به صف شوند، اما هنگامی که در صف هستند باید جهت حفظچنانچه فضا اجازه دهد، می

 فوت بین یكدیگر، راهنمایی شوند. 

پیوندند،  فوت مشتریان بعدی که برای ورود به بازار به صف می  6شوند و همچنین فواصل  ها، نقطه شروع مشتریانی که به بازار وارد می نوار یا سایر نشانه گذاری    ❑
 کند.مشخص می 

 ( فوت بین فروشندگان و مشتریان در سرتاسر مجموعه اتخاذ شده است. 6)  اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری فیزیكی حداقل شش   ❑

o    اند. ها به اندازه کافی پهن بوده تا از هر دو جهت امكان تردد وجود داشته باشد، و مشخصاً یک طرفه تعیین شدههای بین ردیف غرفه راهرو 

o  فوت بین افراد برقرار باشد.   6ها به اندازه کافی بزرگ هستند تا بیش از یک مشتری را در خود جای دهند و همچنان فاصله فیزیكی  غرفه 

o فوت از مشتریان را حفظ کنند. در    6ای برپا کنند تا کارکنانشان بتوانند فاصله فیزیكی  های خود را به گونه وشندگان ابالغ شده است که غرفهبه فر
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
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نمای  به راهای نصب شده است. های غیر قابل نفوذی مانند طلق شیشهفوت امكان پذیر نیست )مثالً در صندوق(، حائل   6مناطقی که برقراری فاصله  

های بصری باشد )مانند نشانه  های فیزیكی یا نشانه مراجعه نمایید. این امر ممكن است شامل استفاده از پارتیشن   هاحائل اداره بهداشت عمومی در مورد  
 دهنده مكانی که کارکنان و مشتریان باید بایستند(. رنگی یا عالماتی نشانگذاری کف، نوار  

ها را بصورت نوبتی انجام دهید تا امكان برقراری فاصله گذاری فیزیكی حین ورود فروشندگان و برپایی  پیش از شروع رویداد، ورود فروشندگان برای برپایی غرفه    ❑

 هایشان فراهم شود. غرفه 

 های خود بمانند و از تجمع با دیگران اجتناب کنند.شوند تا حین حضور در بازار تا حد امكان در غرفهیفروشندگان تشویق م   ❑

های دیگر جدا  ها از نظر فیزیكی از محل انجام تمامی فعالیت های تعیین شده غذاخوری در فضای باز مجاز است. این محوطه صرف غذا در محل، فقط در محوطه    ❑

اید یادآور شد که خوردن و آشامیدن تنها در محوطه غذاخوری تعیین شده بازار مجاز است. خوردن/آشامیدن در هر جای دیگری از مستغالت  هستند. به مراجعان ب

 بازار ممنوع است. 

o     دلی یک میز  اند، باید از پشت صنفوت بین مشتریانی که بر سر میزهای مختلف نشسته  6برای اطمینان از برقراری فاصله گذاری فیزیكی دست کم

 فوت فاصله وجود داشته باشد.   6تا پشت صندلی میز مجاور، دست کم  

o     نفر از گروهی یكسان محدود شود.   6ظرفیت هر میز باید به حداکثر 

o   لیت کسب و کارها در فضای  های موقت برای فعااستفاده از سازه االجرای اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا دربارۀ  همانطور که در راهنمای الزم

 خوانی داشته باشد. های ایالتی مربوط به محیط روباز همباید با شاخص   های موقت مورد استفاده در غذاخوری فضای باز مشخص شده، سازه   باز

 شوند. مجدداً چیده می   ها و سایر فضاهای عمومی( به منظور پشتیبانی از فاصله گذاری فیزیكی،ها، نیمكت مناطق جلوس عمومی )مانند صندلی ❑

فوتی بین گروه مشتریان نشسته و صحنه یا اجراکننده، باید خط    12برای ایجاد فاصله حداقل های تفریحی زنده فقط در فضای آزاد مجاز است.  برگزاری برنامه  ❑

تا بتوانند بلندی صدا را محدود کنند. صدای بلند منجر    اجراکنندگان باید برای اجرا تا حد ممكن از میكروفون استفاده کنندفاصلی مشهود وجود داشته باشد.  

 شود تعداد بیشتری از ذرات، ذرات معلق موجود در هوا و قطرات تنفسی منتشر شوند و مسافتی دورتر را طی کنند. می

o    های مشتریان باید در طول اجرا تا حد امكان در صندلی خود باقی بمانند. رقصیدن مشتریان ممنوع است. گروه 

o     حین تماشای    فوت از دیگران فاصله داشته باشند و ماسک بزنند.  6مشتریانی که مشغول تماشای اجرای زنده هستند باید از لحاظ فیزیكی دست کم

 های تعیین شده غذاخوری در فضای باز نشسته باشند. ن و آشامیدن ممنوع است، مگر آنكه افراد در محوطه اجرای زنده در فضای باز، خورد

 

C.  اقداماتی برای کنترل سرایت 

الكل، دستمال   60هایی در سرتاسر بازار وجود دارد تا مشتریان بتوانند به محصوالت بهداشتی مناسب، از جمله ضدعفونی کننده دست حاوی حداقل %ایستگاه    ❑

 و سطل زباله دسترسی داشته باشند. 

 شود: یک برنامه نظافت و ضدعفونی سازی برای سطوح پُر تماس و فضاهای دسترسی تدوین شده و از آن تبعیت می   ❑

o ی با استفاده از مواد  مناطق مشترک و اشیاء پُر تماس در محل تحویل و پرداخت مشتری )مثالً میز، کارت خوان( حداقل روزانه یكبار حین ساعات کار

 شوند. ( ضد عفونی می EPAضدعفونی کننده مورد تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست )

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

  که   افرادیکند.  سال به باال صدق می  2این امر در مورد کلیه بزرگساالن و کودکان  ور در بازار، ماسک بزنند.  شود که باید در تمام مدت حض به مشتریان ابالغ می  ❑

  صورت   محافظ  یک  از  مهیاست،  برایشان  شرایط  که  زمانی  تا  ایالتی،  مقررات  با  انطباق  در  بایستیمی   بزنند،  ماسک  نباید  شانپزشكی   خدمات  دهنده  ارائه  دستور  به

  طرفه  یک  سوپاپ  با  هاییماسک  از  نباید  بپوشاند. کامل  بطور  را  چانه زیر  که  است ایپارچه  آویز  با  ترجیح  کنند.  استفاده  پایینی  لبه  در  ایپارچه   یزیآو همراه  به

 شوند، ماسک داده شود.می جهت تأمین امنیت کارکنان و سایر مشتریان خود، در صورت امكان، باید به مراجعانی که بدون ماسک وارد    کرد.  استفاده
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http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/GuidanceUseofBarriers.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/food/GuidanceUseofBarriers.pdf
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
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   های تعیین شده غذاخوری در فضای باز بردارند. توانند ماسک خود را فقط موقع خوردن/آشامیدن در محوطه مشتریان می 

o .برای مصرف غذا یا نوشیدنی باید مشتریان روی صندلی نشسته باشند. مشتریان مجاز نیستند هنگام خوردن یا آشامیدن راه بروند یا بایستند 

o    کنند، ممكن است از ارائه خدمات محروم شوند و از آنان خواسته شود محل را ترک کنند.خودداری    مشتریانی که از زدن ماسک 

ها باید  بررسی   شود.معاینات عالئم پیش از ورود مشتریان به بازار انجام می ،  اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس  ورودی  راهنمای غربالگری در انطباق با     ❑
تواند  انجام معاینات می، تنگی نفس، مشكل تنفسی، تب یا لرز باشد و اینكه آیا فرد اکنون تحت فرمان انزوا یا قرنطینه قرار دارد یا خیر.  شامل معاینه در مورد سرفه

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

o   تواند  گونه تماسی نداشته، میهیچ  19-گذشته با مورد قطعی کووید روز    10غربالگری منفی )ترخیص شده(. چنانچه فرد فاقد نشانه)عالئم( است و در
 برای ورود به مجموعه در آن روز ترخیص شود. 

o    :)غربالگری مثبت )ترخیص نشده 

تماس داشته است یا اکنون تحت فرمان قرنطینه قرار داشته باشد، اجازه ورود به    19-کوویدقطعی  روز گذشته با مورد    10اگر فرد در   ▪
باید فوراً  فعالیت  و  نشانی  ی مربوط به قرنطینه در  هاقرنطینه گردد. دستورالعمل به منزل فرستاده شود تا در خانه  ها را نخواهد داشت 

ph.lacounty.gov/covidquarantine    اختیار آنان قرار دهید.را در 

ها را نخواهد  باشد یا اکنون تحت فرمان انزوا قرار داشته باشد، اجازه ورود به فعالیتاگر فردی دارای هرکدام از عالئم ذکر شده در باال     ▪
خ در  تا  شود  فرستاده  منزل  به  فوراً  باید  و  گردد.  داشت  ایزوله  در  دستورالعمل انه  انزوا  به  مربوط  های 

ph.lacounty.gov/covidisolation    آنان قرار دهید. را در اختیار 

ماند، از لمس هر فرد دیگر یا هر چیزی که  شان در کنار والدین میفرزنداننمایند که    شوند باید اطمینان حاصل مشتریانی که به همراه کودکان وارد بازار می  ❑
 اند. دهد ماسک زده شان اجازه می کند و چنانچه سن متعلق به آنها نباشد خودداری می 

 شوند. می  های پرداخت به طور منظم ضد عفونیاند، یا چنانچه این کار میسر نیست، سامانه های پرداخت غیر لمسی تعبیه شده سامانه  ❑

های بهداشتی عمومی  اند. سرویس های زباله غیر لمسی تجهیز شده های شستشوی دست به صابون، دستمال توالت و سطل های بهداشتی روباز و ایستگاهسرویس   ❑
استفاده از مواد ضدعفونی کننده مورد تأیید  ، با حداقل روزانه یكبار یا در صورت لزوم به تعداد دفعات بیشتری  شوند وطور منظم بررسی میبهواقع در فضای باز 

 شوند. ، تمیز و ضدعفونی می (EPA) سازمان حفاظت از محیط زیست  

 دهد غیر قابل استفاده هستند.شوند و عالئمی دارند که به مشتریان اطالع می های آبخوری عمومی خاموش می شیر  ❑

ه محصوالت بهداشتی مناسب، از جمله ضدعفونی کننده دست، دستمال و سطل زباله دسترسی دارند.  های همگانی بازار، مشتریان به راحتی بدر سرتاسر محوطه    ❑
های ضدعفونی کننده دست تدارک  فروشندگان غرفه دار در صورتی که به مشتریان اجازه دهند شخصاً محصوالت را بردارند، در غرفه خود برای آنان ایستگاه 

 اند. دیده

 یادگاری( مجاز نیست.   کان یا ارائه سایر خدمات )مانند گرفتن عكس مناطق بازی و فعالیت کود   ❑

رش، ارائه  سایر اقدامات را شرح دهید )مثالً در نظر گرفتن ساعات مراجعه افراد سالمند، تشویق انجام سفارش بصورت آنالین یا دریافت بیرون بر سفا  -اختیاری     ❑
 اوج(: هایی برای مراجعه در ساعت فروش غیر  مشوق 

____________________________________________________________________________________ 
 

 مالحظات ایمنی خدمات غذایی

 ( پیروی و رعایت شده است. CRFCنامه خرده فروشی مواد غذایی کالیفرنیا )ها و الزامات ایمنی ذکر شده در آیینتمامی رویه ❑

توانند نوشیدنی الكلی را تنها  می  فروشندگان مواد غذایی  دایر شوند.  هاپروتكل اداره بهداشت عمومی برای رستوران توانند با رعایت  های غذاخوری روباز میمحوطه  ❑
 در کنار سفارش غذا و در همان تراکنش به فروش برسانند. 

 تمیز و ضدعفونی کنید.  CRFCهای مشخص شده در  ظروف و تجهیزات را با توجه به نوبت   ❑

ذکر شده    CRFCها را بشویید؛ همانگونه که در  دست به تدابیر بهداشتی و سالمتی کارکنان پایبند باشید: زمانی که بیمار هستید کار نكنید؛ بصورت مستمر     ❑
 است از دستكش استفاده کنید.

 اطمینان حاصل نمایید تمامی غذاها و مواد اولیه از منابع مورد تأیید تأمین شده باشند.    ❑
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 شوند. های کاری منع می کارکنان آماده سازی غذا در شیفت کاری خود از جابجایی یا ورود به سایر ایستگاه  ❑

 ائه نمونه مواد غذایی بسته بندی نشده مجاز نیست. ار   ❑

 

D.   اقدامات ابالغ شده به عموم افراد 

های  مربوط به بازار که صادره شهرستان لس آنجلس است، در تمامی ورودی   19-یک نسخه کپی از این پروتكل یا گواهی چاپ شده مطابقت ایمنی کووید   ❑
است. شده  نصب  مجموعه  کووید  عمومی  ایمنی  مطابقت  آموز  خود  دوره  گذراندن  یا  بیشتر  اطالعات  کسب  نشانی  19-برای  به   ،

http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm   ها را در مجموعه داشته  ها باید یک نسخه کپی از پروتكل مراجعه نمایید. مجموعه
 دارند تا در صورت درخواست، آن را جهت بررسی، در اختیار افراد قرار دهند.

ظم  عالئمی در ورودی بازار و هر غرفه نصب شده است که حفظ فاصله فیزیكی شش فوت، لزوم پوشیدن پوشش صورت بصورت دائم، اهمیت شستشوی دست من   ❑
برای مشاهده منابع تكمیلی و نمونه عالئم قابل استفاده کسب و  شود.  را به مشتریان یادآور می   19-داشتن عالئم کووید  و لزوم خانه ماندن در صورت ناخوشی یا

 مراجعه نمایید.   عمومی این شهرستاناداره بهداشت    19-سایت راهنمای کوویدوبکارها به  

 کند.منظور یادآوری به افراد عالئمی نصب شده که آنان را از خوردن یا نوشیدن در داخل بازار، بجز محوطه روباز تعیین شده منع میبه ❑

 ترین ضدعفونی کننده دست در کجا قرار دارد. دهند که نزدیکعالئمی در سرتاسر بازار به مشتریان نشان می    ❑

های صورت، ظرفیت  های اجتماعی و غیره( اطالعات مشخصی در خصوص ساعات کاری بازار، لزوم استفاده از پوشش های آنالین بازار )وب سایت، رسانه اعالن    ❑
 دهد.ای مربوط به پذیرش، پیش سفارش، پیش پرداخت، تحویل بیرون بر و/یا تحویل با پیک و سایر موارد مربوطه ارائه میهمحدود، هرگونه سیاست 

 

E.  اقداماتی برای تضمین دسترسی عادالنه به خدمات ضروری 

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

 اند. ز راه دور قابل ارائه هستند به بستر آنالین منتقل شده ها یا خدماتی که اتراکنش  ❑

گیرند،  های عمومی شدیداً در معرض خطر ابتال قرار می های حرکتی دارند و/یا در فضاجهت تضمین دسترسی به کاال و خدمات برای مشتریانی که محدودیت  ❑
 اقداماتی صورت گرفته است. 

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

 نماید. 
 

 چنانچه هرگونه سؤال یا نظری درباره این پروتکل دارید،
 توانید با شخص زیر تماس بگیرید:می

  نام تجاری: 

  شماره تلفن: 

  تاریخ آخرین بازبینی:
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