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 روتوكوالت لفتح حمامات السباحة العامة ب
 

 

 

 

 

 
  لدعم والمقیمین  المجتمعیة والمنظمات  األعمال  أصحاب  وجمیع الجمھور تدعو ) العامة  الصحة ( أنجلوس  لوس مقاطعة في   العامة الصحة إدارة تدعو 
 على  العثور یمكن  البروتوكول، ھذا في  الواردة المتطلبات  إلى  باإلضافة. آمن  بشكل العامة واألماكن  الترفیھیة واألنشطة التجاریة األعمال فتح  إعادة

.http://publichealth : التالي  الرابط على   بالسباحة المتعلق والبالغین  للشباب  الترفیھیة الریاضات  بروتوكول
ng_SportsLeagues.pdflacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopeni.  تشمل العامة  السباحة حمامات  

  حمامات  بالفنادق، السباحة حمامات  البدنیة، اللیاقة أو  الصحة نوادي التجاریة، السباحة حمامات  ،النواديب السباحة حمامات  ،بالمخیمات  سباحةال حمامات 
  الخاصة؛ أو  العامة  السباحة حمامات  البلدیة، حمامات  الموتیالت، حمامات  المعدنیة، الینابیع حمامات   المرخصة،  النھاریةمراكز الرعایة  السباحة
  السباحة حمامات  خاصة،  ألغراض السباحة  حمامات  بالمنتجعات، سباحة حمامات  مواقف المنازل المتنقلة، أو  الترفیھیة المنتزھات  سباحة حمامات 

 . رسابالمد

  السماح   یتم  حتى  مغلقة   المتنزھات  داخل  الموجودة  المائیة  حمامات المنتجعات الصحیة والحدائق/الجاكوزي  حمامات/ الساخنة  االستحمام  أحواض  تظل
 .الكامل أو  المعدل  التشغیل  باستئناف

 وجلسات، معتمدین  مدربین  مع السباحة دروس ذلك في  بما، الغرق من  والوقایة لالستخدام الروتیني باإلضافة إلى  الخارجیة حمامات السباحة بفتح  یُسمح 
 . )في حمام السباحة العالج المائي، العالج( المائي   العالج

  العالج (  المائي   العالج  وجلسات   معتمدین   مدربین   مع  السباحة  دروس  ذلك  في   بما  الغرق،  من   الوقایة  لدروس  فقط  الداخلیة  السباحة  حمامات   بفتح   یُسمح 
 . فقط  ) في حمام السباحة العالج المائي،

 . مغلقة السباحة  حمامجوار   في  األخرى المائیة الجذب  مناطق  أو  ركوب مناطق ال و أ المیاه،  زالقات  إبقاء یجب 

ف   المعیشة   حاالت   یشمل  أن   یجب   وال"  واحدة  معیشیة  كوحدة  معًا  یعیشون   الذین   األشخاص"   أنھ  على   التالیة  البروتوكوالت   في "  المعیشیة  الوحدة"   مصطلح   یُعرَّ
  ترتیبات  تشمل  وال السكنیة،  الرعایة  منشآت   أو   والمعابد  األدیرة،  النسائیة،  الجمعیات   األخویات،  أجمعیات   الجماعي،  السكن   منشآت   مثل  المؤسسیة  الجماعیة
  المقیمین، المتدربین  المتدربین، المتطوعین، الموظفین،" موظف" و " عامل"  بمصطلح  یُقصد. 1الموتیالت  أو  الفنادق أو  الداخلیة النزل مثل التجاریة  المعیشة
ار"  مصطلح   یُفھم  أن   یجب .  الموقع  في   بالعمل  یقومون   الذین   اآلخرین   األشخاص  وجمیع  العلماء    وغیرھم   الجمھور  أفراد  یشمل  أنھ  على "  الزبائن "  أو "  الزوَّ

 أو مبانٍ  وأي واألراضي   المبنى  إلى " منشأة" و " موقع" و " مؤسسة" المصطلحات  تشیر. الموقع أو  العمل في  وقتًا یقضون   عاملین   أو  موظفین  لیسوا ممن 
 . بھا المسموح األنشطة  إجراء فیھا یتم مجاورة أراٍض 

  حمامات   المشتركة،  لعمارات ل  السباحة  حمامات   واإلفطار،  المبیت   فنادق  حمامات   السكنیة،  المنازل   حمامات   :أي(  السكنیة  السباحة  یشترط على حمامات 
 . المشتركة السكنیة المنشآت  في  السباحة حمامات  فتح  إلعادة البروتوكوالت  اتباع) المنازل أصحاب  جمعیة

 لتوضیح  مستعدین   یكونوا  وأن   أدناه  المدرجة  بھا  المعمول  التدابیر  جمیع  تنفیذ  اإلرشادات   ھذه  تشملھا  حمامات السباحة العامة التي   مشغلي   جمیع  على   یجب 
 .تطبیقھ یتم لم تدبیر أي تطبیق عدم سبب 

 
)  2019-2019 ,1 § 0004(األمر:  العائلة تعریف F.  22. §22.14.060 العنوان أنجلوس،  لوس مقاطعة رمز 1

https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances؟nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.06
0F 

 آخر التحدیثات: 
21/17/2 : 

  على  حمام السباحة ومستخدمي  الموظفین  جمیع یحافظ أن  بشرط الروتیني  لالستخدام الخارجیة السباحة حمامات  یجوز فتح  •
  حمام ومستخدمو  الموظفون  یرتدي وأن  الوحدة المعیشیةاألشخاص من غیر أفراد   من  أقدام ستة التباعد الجسدي لمساف تبلغ

 السباحة   حمام داخل  یكونون  ال عندما الكمامة السباحة
)  بحمام السباحة العالج  المائي، العالج( المائي   العالج وجلسات  الغرق من  الوقایة لدروس الداخلیة السباحة حمامات  یجوز فتح  •

 . فقط
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http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_SportsLeagues.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_SportsLeagues.pdf
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances%D8%9FnodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances%D8%9FnodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
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اإللكتروني لمقاطعة لوس أنجلوس    موقعال  االطالع على   من  تأكد  لذا   إضافیة،  ر دصاوم  معلومات  توفرت   كلما  المستند  ھذا   تحدیث  یتم  قد:  یلي   ما  مالحظة   یرجى
 المستند  ھذاالتي تطرأ على  تحدیثاتال أي  على  للحصول بانتظام /http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus على

 تغطي القائمة المرجعیة ما یلي: 

 الموظفین صحة  لحمایة العمل  مكان وممارسات  سیاسات )1(

 الجسدي  التباعد لضمان تدابیر )2(

 العدوى  مكافحة لضمان تدابیر )3(

 والجمھور  الموظفین مع التواصل  )4(

 . الحیویة   الخدمات إلى العادل  الوصول  لضمان تدابیر )5(
 

 .فتحال عادةإل بروتوكوالت  أي  بتطویر  منشأتك تقوم بینما الخمسة الرئیسیة  المجاالت  ھذه معالجة  یجب

 

  مستعدة وتكون أدناه المدرجة بھا المعمول التدابیر  جمیع تنفیذ اإلرشادات  هھذ شملھات  التي التجاریةاألعمال  جمیع على یجب
 .األعمال  على  تطبیقھ یتم لم  تدبیر أي   تطبیق عدم  سبب لتوضیح

  اسم العمل التجاري: 

  عنوان المنشأة: 

  تاریخ النشر: 

 
 

 ) المنشأة على  ینطبق ما یرجى اختیار كل( الموظفین صحة لحمایة العمل مكان وممارسات أ. سیاسات
 بذلك للقیام المنزل  من عملھ  بواجبات القیام  یمكنھ   من  كل  توجیھ   تم . 

 المنزل   من  بھ   القیام  یمكن  بعمل)  مزمنة   صحیة   حاالت  من  یعانون  والذین   عاًما،   65  عن   أعمارھم   تزید   الذین  أولئك(   الضعفاء   الموظفین  تكلیف   یتم  
 . ذلك  أمكن  كلما

 ممكنًا ذلك  كان   إذا  الذاتي للعزل ة امالع الصحة  إدارة إرشادات  واتباع ،مرضوا إذا العمل إلى القدوم بعدم  الموظفین  جمیع إخبار تم . 

o المدربین  االحتیاطیین  بالموظفین  قائمة  إنشاء . 

o مما  علیھا  الحصول  للموظف  یحق  قد   التي   الحكومة   أو   العمل  صاحب   یرعاھا  التي   اإلجازة  استحقاقات  عن   بمعلومات  العمال   تزوید  یتم 
ً   السھل من   یجعل   المرضیة  اإلجازات تدعم  التي الحكومیة  البرامج  عن   اإلضافیة  المعلومات على  االطالع  یرجى . المنزل في   البقاء مالیا

  بالعائالت  الخاص   األول  االستجابة  قانون   بموجب  للموظفین   المرضیة   اإلجازات  حقوق   ذلك   في   بما  ،COVID19  عن   العمال  وتعویضات
  األمر الحاكم    ألمر  وفقًا  COVID-19  بـ  العمل  صلة   وافتراض   العمال   تعویضات  استحقاقات  في   الموظف وحقوق    كورونا  لفیروس 
 . N-62-20التنفیذي  

 مع (حالة)    تتوافق  أعراض  لدیھ  أو  إیجابي،  الموظفین  من  أكثر  أو  واحد  اختبار  أن  إبالغك  عندCOVID-19،  بروتوكول   أو  خطة  لدیھ  العمل  صاحب  فإن  
الحاالت).  (  الخاص بالحالة   العمل   مكان  في تعرضوا  الذین  الموظفین  من جمیع  الذاتي الفوري  الصحي  الحجر   ویطلب  المنزل   في)  الحاالت ( الحالة  لعزل
 إذا  لتحدید ما  COVID-19اختبار    إجراءإلى أو    للوصول  المعزولین  الموظفین  لجمیع  بروتوكوًال   االعتبار  في  العمل أن تأخذ  على خطة صاحب  یجب
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http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
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 .COVID-19لمكافحة  إضافیة تدابیر تتطلب قد والتي العمل، مكان في إضافیة تعرض حاالت ھناك كانت

 من   أكثر   أو  حاالت)  3(   بوجود ثالث  المشغل  أو  المدیر  أو  المالك  علم  حالة   في  COVID-19  یجب   یوًما،   14  غضون   في  العمل   مكان   داخل  
أو عبر    ) 213(   240- 7821أو  )  888(   397- 3993الرقم    على  العامة   الصحة   إدارة  إلى  المجموعة   ھذه  اإلبالغ عن   العمل  صاحب  على

إذا تم تحدید المجموعة في موقع العمل، فستبدأ إدارة الصحة العامة في استجابة المجموعة    . www.redcap.link/covidreportاإلنترنت على  
صحة  التي تشمل تقدیم إرشادات وتوصیات لمكافحة العدوى، والدعم الفني وتدابیر المكافحة الخاصة بالموقع. سیتم تعیین مدیراً للحاالت من ال

 المنشأة. ھ استجابة العامة للتحقیق بشأن الحاالت للمساعدة في توجی

 المشاركین  دخول  قبل  ، الصادر عن إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس   الموظفین   فحص  إرشاداتـ  ل  وفقًا  الدخول،   فحص  إجراء  یتم  
یجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال وضیق في التنفس    . األنشطة   في  والمشاركة  الموقع  إلى   الدعم  وموظفي  والمدربین 

  یمكن إجراء ھذه الفحوصات   .یخضع حالیاً ألوامر العزل أو الحجر الصحيالموظف  إذا كان  ما  التنفس والحمَّى أو القشعریرة و بُعد  وصعوبة في
 ال  أنھ على  تنص والتي المنشأة مدخل عند الموضوعة الالفتات خالل من أو اإلنترنت عبر الوصول تسجیل أنظمة مثل بدیلة طرق خالل من أو شخصیًا

 .المبنى دخول األعراض ھذه من یعانون الذین ارللزوَّ  یجوز

o بإحدى   اتصال  ھناك  یكن   ولم   الصحي،   والحجر  حالیاً یخضع ألوامر العزل   یكن  ولم   أعراض،   أي   الشخص   على  تظھر   لم   إذا  
 . الیوم ذلك  في بالمشاركة   لھم السماح  فیمكن  یوًما،   14  آخر في  بھا  المشتبھ  أو المعروفة  COVID-19 حاالت

o 19  بحالة   اتصل  قد  الشخص  كان   إذا-COVID   الحجر   ألوامر  حالیًا  یخضع  أو  األخیرة  العشرة  األیام  في  بھا  مشتبھ   أو  معروفة  
بتزویدھم.  المنزل  في   الصحي  للحجر   فوًرا  المنزل  إلى  إرسالھ   یجب و  والمشاركة   الدخول  لھ   یجوز  فال  الصحي،   بتعلیمات   قم 

 . ph.lacounty.gov/covidquarantine على  الموجودة  الصحي الحجر

o یجبو والمشاركة  الدخول لھ  یجوز  فال العزل،  ألوامر حالیًا یخضع   أو أعاله المذكورة األعراض من  أیًا یظھر  الشخص كان  إذا  
 .ph.lacounty.gov/covidisolation  في  الموجودة  العزل  بتعلیمات  بتزویدھمقم  .  المنزل  في   للعزل  فوًرا  المنزل  إلى  إرسالھ 

   في جمیع   الكمامة أن یرتدي الموظف    یجبغطي األنف والفم.  ت   ة مناسب   كمامة  - بدون تكلفة    - یُمنح الموظفون الذین لدیھم اتصال باآلخرین
على الموظفین الذین تلقوا تعلیمات    یجباألوقات خالل یوم العمل عندما یكون على اتصال أو من المحتمل أن یكون على اتصال باآلخرین.  

السفلیة، لالمتثال لتوجیھات الوالیة، طالما ارتداء واقي الوجھ مع ثنیھ على الحافة    یمكنھم  كن ول  الكمامة بعدم ارتداء    الطبیة   تھمرعای  مقدم  من
 استخدام الكمامات المزودة بصمامات أحادیة االتجاه  یجبالذقن. ال   ألسفل لتتركب تمتد تسمح حالتھم بذلك. یفضل أن

  عند أو المغلقة  األبواب ذات   الخاصة  المكاتب في  بمفردھم   العمل  عدا أثناء األوقات  جمیع في الوجھ  كمامة   ارتداء الموظفین  جمیع علىیجب  
  أثناء  الموظف  ارتفاع تتجاوز صلبة  أقسام  ذات   مقصورات في یعملون  الذین للموظفین  السابق  االستثناء تجاوز تم. الشراب أو  الطعام تناول

 . الوقوف 

  قادرین یكونون  عندما  الراحة   فترات  أثناء   إال  الشراب  أو  الطعام  تناول على الموظفین  یُشَجع  ال  وصحیح،   متسق   بشكل الكمامات  ارتداء لضمان  
  الحفاظ   الموظفین   على   یجب   الشراب،  أو  تناول الطعام  عند   األوقات   جمیع  في.  اآلخرین   عن  الجسدي  وممارسة التباعد  بأمان  أقنعتھم   إزالة   على 
.  أمكن   إن   اآلخرین   عن   وبعیًدا  الطلق   الھواء  في  بذلك  القیام  یفضل  الشرب  أو  الطعام  تناول  عند.  اآلخرین   من   األقل  على  أقدام  ستة   مسافة   على

  أو  مقصورة في  الطعام تناول  كان  إذا االستراحة  غرفة   في الطعام تناول من  بدالً   العمل محطة  أو المقصورة في  الشراب أو الطعام تناول  یُفضل
 . بین العمال وحواجز أكبر مسافة  یوفر  عمل محطة 

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

o فترات   لقضاء  المستخدمة   المناطق   أو  الغرف   في  األشخاص  بین   أقدام  ستة   عن   تقل  ال  مسافة   تمكین   مع  یتوافق   لإلشغال  أقصى  حد  نشر  
 االستراحة؛ 

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

o ووضع اإلشغال،   لتقلیل  إحاطتھا بشریط   أو  المقاعد  وإزالة   المقاعد،   بین   أقدام  ستة   ضمان  مع  أقدام  ثمانیة   مسافة   على الطاوالت  وضع 
ً   االتصال   تقلل  بطریقة   المقاعد   وترتیب   التباعد،  لضمان  األرضیات   على  عالمات    منع   لزیادة   الحواجز  استخدام   تشجیع  یتم .  لوجھ   وجھا
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http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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 . الجسدي  التباعد على  والحفاظ  اإلشغال  لتقلیل بدیالً  اعتباره ینبغي  ال ولكن  االنتشار

 یومیًا كماماتھم  أو استبدال غسل الموظفین من  یُطلب . 

 الماء دخول   عند  كمامات الوجھ  ارتداء إلى  الموظفون  یحتاج  ال . 

 عن اآلخرین  االجتماعي  التباعد  أو   ، كمامات الوجھ   استخدام  أو  الیدین،   غسل  ان یراقبوأ  حیاةالبإنقاذ    یقومون   الذین   اإلنقاذ  رجال   من   أیًضا  ال یتوقع 

o  وكیفیة   الشخص  ھذا  ھو  من   الموظفین   جمیع  یعرف   أن   یجب.  الجسدي  التباعد  بروتوكوالت  تنفیذ  لمراقبة   آخر  موظف   یجب تعیین  
 . بھ   االتصال

  التالیة ) المواقع(  الموقع في  للموظفین  متاحة  بھا  یتصل وما المطھرة المواد : 

         _________________________________________________________________ 

 ضد  الفعال الیدین  معقم COVID-19  التالیة ) المواقع(  الموقع في الموظفین  لجمیع متاح: 
_________________________________________________________________ 

  أیدیھم لغسل متكررة راحة  بفترات للموظفین یُسمح . 

 موظف  كل على  البروتوكول ھذا  من  نسخة  توزیع  تم . 

  قم بوصف التدابیر األخرى:  –اختیاري 

________________________________________________________________________ 

 

 تدابیر لضمان التباعد الجسديب. 
 من سعة  50محدود بحد أقصى  السباحة حمام  منشأة  یجب أن یكون استخدام .لالستخدام الروتیني في الھواء الطلق   السباحة حمامات  فتح  یجوز %

 . معھم یعیشون  ال الذین أولئك من الجسديمن التباعد  أقدام  6 مسافة على  الحفاظ حمام السباحة   ستخدميمستخدمي حمام السباحة ویجب على م

o بحد أقصى ٪50 سعة المستخدمین_________  :حمام السباحة  مستخدمي  سعةل األقصى  حدال : ____________ 

o  ممرات ونصف الفردیة  الحارات  في  للسباحة  ممرات حجز ذلك  یشمل قد.  حمام السباحة   الستخدام الحجوزات تنفیذ االعتباراألخذ بعین  
 . الفردي  األسرة لالستخدام

o السباحین عدد  من الحد الضروري من یكون قد . معھم یعیشون ال الذین أولئك من أقدام 6 مسافة على  بالحفاظ الدورات  سباحي تذكیر یجب  
 . آمنة مسافة  على الحفاظ  من السباحون یتمكن حتى معین وقت أي في  الدورة  في لسباحة حارة ا یستخدمون  قد الذین

 المكتبیة  العملیات إلجراء و  راحة، فترات   أخذ أو الحمام الستخدام منشأة حمام السباحةل الداخلیة المناطق  إلى الوصول في  الموظفون یستمر قد 
 . یوم  كل المبنى وإلى من والمواد اإلمدادات  ونقل  األساسیة 

 باستثناء  سبب،  ألي  أو  وقت  أي  في  حمام السباحة   لمنشأة الداخلیة  المناطق دخول  حمام السباحة  لمستخدمي  یجوز  ال : 

o فردي؛  بشكل داخلي الحمام الستخدام 

o بما صغیرة  مجموعة أو  مرة  كل  في  واحد   طالب على  الفصل یقتصر أن بشرط  معتمد مدرب  مع الغرق من الوقایة فصل  في   للمشاركة  
 أو  الماء؛ في  الجسدي  التباعد لتمكین یكفي

o  لتمكین یكفي بما صغیرة  مجموعة أو  مرة  كل في  واحد عمیل على  الفصل  یقتصر أن بشرط  معتمد معالج مع المائي العالج  فصل  لحضور 
 . الماء في  الجسدي  التباعد

 المنطقة مراقبة  الموظفین على  یجب. الحمام  شغل یتم ال  حتى بالخارج  االنتظار الداخلیة  الحمامات  استخدام ینتظرون الذین المستفیدین على  یجب  
 . ة الداخلی  الحمامات الستخدام  یصطفون الذین المستفیدین بین ديجسال  التباعد وضمان  الحمامات سعة من للحد حمام السباحة ل  الداخلیة

 والخزائن المالبس تغییر وغرف الدش  باستخدام یسمح ال . 
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  ارتداء المعالج  أو  والمدرب  الطالب  من  كل   من  یُطلب . المناسبة الجسدي التباعد تقنیات  باستخدام العالج جلسات  أو  الخاصة بالدروس یُسمح  
 . الماء في  یكونون  ال عندما  األوقات  جمیع في   الوجھ كمامات 

  جمیع خالل  المشاركین  بین  األقل على  أقدام التباعد الجسدي لستة ضمان  على  الفصل حجم یقتصر أن  بشرط الجماعیة، بالدروس یُسمح  
 . الماء في  یكونون  ال عندما األوقات  جمیع في  كمامات الوجھ ارتداء المشاركین  وجمیع المدرب  من   كل على  یجب . األنشطة

  وثیقًا، اتصاالً  أو  لوجھ وجًھا االتصال تتطلب  التي  الفصول لتلك بالنسبة.  حمام السباحة سطح  على  من  التدریس السباحة مدربي  على  یجب  
 الجماعیة السباحة دروس في  المشاركین  على  یجب . الطفل مع  الماء  في  نفسھا المعیشیة الوحدة أفراد أحد  أو  الوالدین  أحد بوجود یوصي 

 . أقدام ستة تبلغ الجسدي لمسافة التباعد على  الحفاظ  حمام السباحة سطح  على  والمتفرجین 

  حمام السباحة على  مستخدمي  لعدد %50بنسبة  األقصى  الحد تجاوز عدم من  والتأكد المراقبة عن  مسؤولین /مسؤول أشخاصأو  شخص تعیین
 .یومي  بشكل البروتوكوالت   بھذه االلتزام ضمان  عن  أیًضا ین مسؤول  المعینین /المعین  (األشخاص) الشخص. أعاله النحو الموضح 

 معھم یعیشون  ال الذین  أولئك  من  األقل على  أقدام 6 بعد على  األفراد  یظل( الجسدي التباعد لضمان  تدابیر تنفیذ تم.( 

o متطلبات  تدعم  أن   یمكنھا  والجلوس  الوقوف   مناطق  أن   لضمان   بحمام السباحة  المحیطة   األخرى   والمناطق  السطح   تصمیمات   بتغییر  قم 
  یشمل   أن   یمكن .  الوالیة  قانون   یقتضیھ  لما  وفقًا  حول حمام السباحة،   أقدام  4  تبلغ  واضحة   سطح   مساحة  على   الحفاظ  مع   التباعد الجسدي،

 . استخدامھا لمنع المناطق  وضع شریط الصق على  أو  الكراسي  إزالة  ذلك

o حمام السباحة حول والطاوالت   ضع الكراسي و  أو   الماء في  صفتحدید كل   خطوط  المثال، سبیل على ( مادیة أدلة أو  إشارات  توفیر  (
على  والسباحین  الضیوف بقاء لضمان  وإشارات ) األرصفة أو  األرضیات  أو  الطوابق على  شریط المثال، سبیل على ( مرئیة وإشارات 

 . الماء   وخارج داخل من بعضھم البعض، أقدام على األقل 6 بعد

  إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس   لبروتوكول وفقًا فقط، فریقین  بین  مسابقة أنھا على  تُعّرف والتي  الفرق، بین  بالمسابقات  یُسمح
ف. والبالغین  للشباب  الترفیھیة للریاضات   .تنافسیة ریاضة أو  لعبة في  واحًدا جانبًا یشكلون  الالعبین  من  مجموعة بأنھ الفریق یُعرَّ

 السباحة  حمام ذلك  في   بما المشتركة المناطق جمیع في  التجمعات  أو  الحفالت  حظر . 
 

 ج. تدابیر لضمان مكافحة العدوى
  ار الذین یصلون إلى المنشأة بارتداء ) أثناء تواجدھم في التواجد في المیاهالوجھ في جمیع األوقات (باستثناء أثناء  كمامةیتم تذكیر الزوَّ

 تلقوا الذین األشخاص على  یجبالمنشأة أو على أرض المنشأة. ینطبق ھذا على جمیع البالغین واألطفال من عمر سنتین فما فوق. 
 لتوجیھات لالمتثال وذلك  السفلیة، الحافة  ستار على  مع للوجھ واقیًا یرتدوا أن كمامة الوجھ ارتداء  بعدم  الطبي  مزودھم  من تعلیمات
 الصمامات ذات الكمامات استخدام عدم یجب. الذقن یتركب لتحت الذي  الستار استخدام یُفضل. بذلك   تسمح حالتھم أن طالما الوالیة،
ار اآلخرین، یجب توفیر .االتجاه أحادیة ار الذین یصلون بدونھا. ا كمامة لدعم سالمة موظفیك والزوَّ  لوجھ للزوَّ

   ار إلى    الدخولفحص  یتم إجراء . یجب أن تتضمن الفحوصات  الموقع والمشاركة في األنشطة على النحو الموضح أعالهقبل دخول الزوَّ
ى أو القشعریرة وما إذا كان الشخص یخضع حالیاً   إجراء فحص بخصوص السعال أو ضیق في التنفس أو صعوبة في التنفس أو الحمَّ

ھذه الفحوصات شخصیًا أو من خالل طرق بدیلة مثل أنظمة تسجیل الوصول عبر اإلنترنت  . یمكن إجراء  ألوامر العزل أو الحجر الصحي 
ار الذین یعانون من ھذه األعراض   یجوزأنھ ال  المنشورة عند مدخل المنشأة والتي تنص على    الالفتات أو من خالل   أو یخضعون حالیًا   الزوَّ

 إلى المبنى.  ألوامر العزل أو الحجر الصحي 

   ھذا لمعدات السالمة. حمام السباحة  مناسب للتطھیر وتم تقییم  حمام السباحة  للتأكد من أن التركیب الكیمیائي لحمام السباحة  قم بإجراء فحص سالمة 

o  التشغیل والصیانة الصحیحة یعطالن الفیروس في الماء یفترض أن 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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o   المطھرات الواردة في القائمة  استشارة الشركة أو المھندس الذي قام بتصمیم المكان المائي لتحدید أيN    المعتمدة من وكالة
 المائي.ھي األفضل للمكان  حمایة البیئة

  ،كل من تركیبات المیاه الساخنة والباردة لمدة خمس دقائق قبل إعادة الفتح الستبدال   قم بدفقبالنسبة للمنشآت التي لم تكن قید التشغیل
 المیاه القدیمة في السباكة بالمنشأة بإمدادات میاه عذبة وآمنة. 

   ولألشیاء المشتركة في كل مرة یتم استخدامھا. استخدم مطھًرا معتمًدا من وكالة حمایة  تنفیذ خطة تنظیف وتطھیر لألسطح التي یتم لمسھا بشكل متكرر
 ، وفقاً للجدول التالي: كل ساعة). سیتم تنظیف وتعقیم ما یلي EPAالبیئة (

o   الدرابزین والزالقات____________________________________________________ 

o ________________________________________________ كراسي االستلقاء والطاوالت 

o   مقابض وأسطح الحمامات ومحطات غسل الیدین ومحطات تغییر الحفاضات واالستحمام
________________________________________________________________ 

o ___________________________________________ لوحات السباحة وأعواد حمام السباحة 

o مرافق االستخدام المشترك   _____________________________________ 

o وأماكن االستحمام _  الحمامات_______________________________________________ 

o  أخرى_____________________________________________________________ 

  60نسبة  ضمان توفر اإلمدادات الكافیة لدعم النظافة الصحیة في جمیع األوقات. تشمل المستلزمات الصابون ومعقم الیدین الذي یحتوي على الكحول ب  ٪
 على األقل والمناشف الورقیة والمنادیل وسالل القمامة. 

 اث  د نظام بحیث یتم فصل األثاث (مثل كراسي االستلقاء) أو غیرھا من العناصر ذات االستخدام الشائع التي تحتاج إلى تنظیف وتطھیر عن األث قم بإعدا
 النظیف والمطھر بالفعل أو غیرھا من العناصر التي یتم استخدمھا بشكل مشترك. 

o  ث قبل االستخدام. تأكد من حمایة األثاث والمعدات والمناشف المشتركة من التلو 

  .نوافیر الشرب مغطاة لمنع االستخدام 

   عدم تشجیع المستخدمین على مشاركة األغراض، خاصة تلك التي یصعب تنظیفھا وتطھیرھا أو تلك التي من المفترض أن تالمس الوجھ
 (مثل النظارات، ومشابك األنف، وأنبوب الغطس). 

   السباحة، وأجھزة التعویم األخرى، لتقلیل    لمستخدمي حمام السباحة، مثل لوحات السباحة وأعواد حمامكافیة  تأكد من أن المنشأة بھا معدات
 المشاركة حیثما أمكن. قصر االستخدام على مستخدم واحد في كل مرة وقم بتنظیف وتطھیر األغراض بعد كل استخدام. 

   إحضار المناشف الخاصة بھم إلى حمام السباحة ویجب عدم مشاركة المناشف مع أولئك الذین ھم لیسوا من نفس  یتم تشجیع األفراد على
 األسر. 

 .غسل المناشف حسب تعلیمات المصنع. استخدم درجة حرارة أكثر سخونة مناسبة للماء وجفف األغراض تماًما 

 تأكد من زیادة التھویة ألقصى حٍد ممكن. .تأكد من أن أنظمة التھویة للمساحات الداخلیة تعمل بشكل صحیح 

o   ضع في اعتبارك تثبیت منظفات الھواء المحمولة عالیة الكفاءة، وترقیة مرشحات الھواء في المبنى إلى أعلى كفاءة ممكنة، وإجراء
 تعدیالت أخرى لزیادة كمیة الھواء الخارجي والتھویة في جمیع مناطق العمل. 

 

 الجمھور د. تدابیر التواصل مع 

 السباحة حمام  لمنشأة العامة  المداخل  جمیع في  البروتوكول ھذا  من نسخة  نشر یتم . 
 یلي بما السباحة  حمام مستخدمي إلعالم  السباحة حمام  لمنشأة عام  مدخل كل  عند الالفتات  نشر یتم : 

o 19 مع تتوافق أعراض  لدیھم أو مرضى كانوا إذا  المنزل في البقاء-COVID  حالیًا ألوامر العزل أو الحجر  أو یخضعون
 . الصحي
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https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
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o جسدي   اتصال  أي  في  االنخراط   وعدم  اإلمكان  قدر  األسرة  أفراد   غیر  من  أشخاص  من  أقدام  لستة  الجسدي  التباعد  على   الحفاظ  
 . السباحة  حوض  في  ضروري غیر

o السباحة  حمام  منشأة  إلى الدخول  عند المطھر استخدم  أو  كثیًرا الیدین غسل 
o المشتركة  الحمامات  وفي   السباحة  حمام   وإلى   من   ذلك  في  بما  المنشأة،   في  المشتركة  المناطق   عبر   التجول  عند  لوجھ ا  كمامة   ارتداء  .

 . الماء  دخول عند الخاصة بھم  لوجھ ا كمامة  بإزالة السباحین تذكیر
 الحیویة  الخدمات إلى  العادل  الوصول تضمن التي   التدابیرھـ. 
  مقیمینال/للمستفیدین الخدمات الحیویة تم تحدید أولویة. 
 العامة األماكن عند تواجدھم في عالیة لمخاطر المعرضین أو/و  التنقل على قیود  لدیھم الذین ألولئك الخدمات إلى  الوصول لضمان تدابیر وضع یتم . 

 

  على  السطح/المنشأة  تطھیر  وإجراءات   االجتماعي  تباعدبال  یتعلق  فیما  منھا  والوقایة  األمراض   مكافحة  مراكز  من  إرشادات  على  العثور  أیًضا  یمكنك
1589978994218 . html#anchorvenus-rec/aquatic-ncov/community/parks-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/%20aquatic-venues.html#anchor_1589978994218
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