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 ب: الملحق  للتسوق الشخصي فتح مؤسسات البیع بالتجزئة بروتوكول
 2021  مایو 6الموافق    الخمیسصباًحا یوم    12:01الساعة تاریخ السریان: 

 

 

یشكل خطًرا كبیًرا  ال یزال    COVID-19 لكن  ،نوعًا ما وتبدو مستقرة، واالستشفاء، والوفیات  COVID-19معدالت حاالت اإلصابة بـ   انخفضت قد
والشركات اتخاذ االحتیاطات وتعدیل العملیات واألنشطة لتقلیل مخاطر االنتشار.  على المجتمعات ویتطلب من جمیع األشخاص 

أنجلوس "المستوى  " في مخطط الوالیة إلطار عمل اقتصادي أكثر أمانًا، فقد تم تحدیث ھذا البروتوكول لرفع األصفرنظًرا لدخول مقاطعة لوس 
بالنشاط المحلي. یجب على لتقلیل االنتشار المؤسسات   بعض القیود الخاصة  في ھذا البروتوكول  بالمتطلبات الواردة  وااللتزام  المضي قدًما بحذر 

 في عملیاتھا التجاریة.  COVID-19المحتمل لـ 

الصحیة العامة، للسماح بإعادة فتح بعض األعمال التجاریة تتبنى إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس نھًجا مرحلیًا مدعوًما بالخبرة العلمیة و 
 للبیع بالتجزئة بأمان.

أو رمز الحریق  رمز المبنى٪ من الحد األقصى لإلشغال. یعتمد اإلشغال على 75بنسبة   الداخلي یجب أن تقصر شركات البیع بالتجزئة اإلشغال
 .المعمول بھ

تأكد من االطالع على الموقع اإللكتروني لمقا طعة  یرجى مالحظة ما یلي: قد یتم تحدیث ھذا المستند كلما توفرت معلومات ومصادر إضافیة، لذا 
على   أنجلوس  تطرأ على ھذا بانت /http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirusلوس  على أي التحدیثات التي  ظام للحصول 

 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(
 الخدمات الحیویة.تدابیر لضمان الوصول العادل إلى  )5(

 .ھذه المجاالت الرئیسیة الخمسة بینما تقوم منشأتك بتطویر أي بروتوكوالت إلعادة الفتحمراجعة   یجب
 

التي تشملھا ھذه اإلرشادات تنفیذ جمیع التدابیر المعمول بھا المدرجة للبیع بالتجزئة  یجب على جمیع األعمال التجاریة  
 عدم تطبیقوتكون مستعدة لتوضیح سبب   أدناه
 أي تدبیر لم یتم تطبیقھ على األعمال.  

 

  اسم العمل التجاري:

  عنوان المنشأة:

المبنى أو رمز  الحد األقصى لإلشغال، لكل رمز  
 :الحریق

 

 تاریخ النشر:
 

ات باللون األصفر)آخر التحديثات:  ف التغي�ي  (تم تمي�ي
والوقایة منھا  المحدثة  التنظیف  إرشادات  مع  لتتماشى  التنظیف  متطلبات  تحدیث  تم: 21/5/5  تم. )CDC(  لمراكز السیطرة على األمراض 

 .الفحص   متطلبات  تحدیث  تم. المدفوعة  المرضیة  اإلجازة  لغة  تحدیث
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 سیاسات وممارسات مكان العمل لحمایة صحة الموظفین (یرجى اختیار كل ما ینطبق على المنشأة) .أ

  بذلك.تم توجیھ كل من عملھ من المنزل للقیام  بواجبات   یمكنھ القیام 

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

  إلى العمل إذا مرضوااعالن  تم بعدم القدوم  والحجر  .  جمیع الموظفین  الصحة العامة للعزل الذاتي  إدارة  اتباع إرشادات  یفھم الموظفون 
المنزل   في  إقامتھم  عند  الموظفین  معاقبة  عدم  لضمان  العمل  في مكان  اإلجازات  سیاسات  وتعدیل  تمت مراجعة  أمكن.  إن  الصحي، 

 بسبب المرض.
  الموظفینیتم والبائعین،  دخول الموظفینقبل   فحص  وعمال التوصیل،  العمل  والمتعاقدین،  إدارة  ـ ، امتثاالً لإلى مساحة  إرشادات 

الدخول لفحص  أنجلوس  بمقاطعة لوس  السالصحة العامة  بخصوص  فحص  إجراء  یجب أن تتضمن الفحوصات  وضیق في .  عال 
و  أو القشعریرة  ى  والحمَّ في التنفس  الصحيكان  اذا    ماالتنفس وصعوبة  العزل أو الحجر  ألوامر  یخضع حالیاً  یمكن إجراء   .الشخص 

أو من خالل طرق بدیلة مثل أنظمة تسجیل الوصول عبر اإلنترنت أو من خالل الالفتات الموضوعة  ھذه الفحوصات عند وصول الموظفین
یجب إجراء فحص درجة   عند مدخل المنشأة والتي تنص على أن الموظفین الذین یعانون من ھذه األعراض یجب أال یدخلوا المبنى.

 .الحرارة في موقع العمل إذا كان ذلك ممكنًا
o ) السلبي بـ الفحص  إصابتھا  بحالة معروف  یكن لدیھ اتصال  ولم  (أعراض)  أي عرض  إذا لم یعاني الشخص  غیر مصاب). 

19-COVID    للعمل في ذلك الیوم.أیام 10في آخر لھ بالدخول   ، فیمكن السماح 
o :(مصاب) اإلیجابي   الفحص 

   بالكاملإذا بـ و   COVID-19ضد    1لم یكن قد تم تلقیح الشخص  إصابتھا  بحالة معروف  قد اتصل  كان الشخص 
19-COVID    أو العمل في ھذا أیام   10في آخر الصحي، فال یجوز لھ الدخول  الحجر  أو یخضع حالیًا ألوامر 

بتعلیمات الحجر الصحي   بتزویدھم  في المنزل. قم  للحجر الصحي  إلى المنزل فوًرا  ویجب إرسالھ  المجال 
في    .tineph.lacounty.gov/covidquaranالموجودة 

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

ph.lacounty.gov/covidisolation. 
   علیھا مما الحصول  التي قد یحق للموظف  صاحب العمل أو الحكومة  التي یرعاھا  اإلجازة  عن استحقاقات  بمعلومات  یتم تزوید العمال 

عن  اإلضافیة  في المنزل. یرجى االطالع على المعلومات  المرضیة    الحكومیة  لبرامجایجعل من السھل مالیاً البقاء  التي تدعم اإلجازات 
عن   العمال  بموجب  COVID19وتعویضات  للموظفین  المرضیة  اإلجازات  حقوق  بما في ذلك  ـ ،  قانون اإلجازة المرضیة التكمیلیة ل

19-COVID    2021مدفوعة األجر لعام. 
 .للعمل من المنزل الموظفین  فرص  العمل إلى أقصى حد ممكن لزیادة  تكوین إجراءات   تم إعادة 

 حد أو أكثر من الموظفین إیجابي، أو لدیھ أعراض تتوافق مع (حالة) عند إبالغك أن اختبار واCOVID-19  فإن صاحب العمل لدیھ خطة ،
بروتوكول لعزل الحالة (الحاالت) في المنزل ویطلب الحجر الصحي الذاتي من جمیع الموظفین الذین تعرضوا في مكان العمل الخاص   أو 

أن یأخذ في االعتبار بروتوكوًال لجمیع الموظفین المعزولین للوصول إلى أو إجراء اختبار   بالحالة (الحاالت). یجب على خطة صاحب العمل
COVID-19    تتطلب تدابیر إضافیة لمكافحة   .COVID-19لتحدید ما إذا كانت ھناك حاالت تعرض إضافیة في مكان العمل، والتي قد 

لـ راجع إرشادات الصحة العامة حول   في مكان العمل  COVID-19االستجابة 
   تحدید أو أكثر في مكان العمل خالل فترة   3في حالة  إلى إدارة   14حاالت  عن ھذه المجموعة  العمل اإلبالغ  یوًما، یجب على صاحب 

على  )213( 240-7821) أو  888(  397-3993الرقمالصحة العامة على    www.redcap.link/covidreأو عبر اإلنترنت 
port  في موقع العمل، فستبدأ تم تحدید المجموعة  التي تشمل تقدیم إرشادات  . إذا  الصحة العامة في استجابة المجموعة  إدارة 

لم والدعم  وتوصیات  العدوى،  من الصحة العامة للتحقیق  التقني  كافحة  سیتم تعیین مدیراً للحاالت  بالموقع.  الخاصة  وتدابیر المكافحة 

 
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.( 
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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://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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
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://www.redcap.link/covidreport
http://www.redcap.link/covidreport
http://www.redcap.link/covidreport
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في توجیھ استجابة المنشأة. للمساعدة   بشأن الحاالت 

   باآلخرین الذین لدیھم اتصال  تكلفة   -یُمنح الموظفون  والفم.  تي تال  ةالوجھ المناسب  كمامة -بدون  من غطي األنف  على المزید  للحصول 
كمامة   بـ  الخاصة  الویب  صفحة  على  اطلع  العامة  COVID-19المعلومات،  الصحة  عن   .http://publichealth  الصادرة 

lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks  .  یكون    كمامةیجب أن یرتدي الموظف یوم العمل عندما  خالل  الوجھ في جمیع األوقات 
یك بعدم ارتداء  على اتصال أو من المحتمل أن  تعلیمات من طبیبھم الخاص  تلقوا  الذین  یجب على الموظفین  باآلخرین.  ون على اتصال 

بذلك.    كمامة تسمح حالتھم  طالما  الوالیة،  لتوجیھات  السفلیة، لالمتثال  ثنیھ على الحافة  مع  الوجھ  واقي  ارتداء  یفضل أن یتركب  للوجھ 
ارتداء    یجب. ال  الثني لتحت الذقن یجب على جمیع الموظفین  االتجاه.  أحادیة  بصمامات  المزودة  الكمامات  في   كماماتاستخدام  الوجھ 

االستثناء   تم تجاوز  تناول الطعام أو الشراب.  أو عند  ذات األبواب المغلقة  في المكاتب الخاصة  بمفردھم  عدا أثناء العمل  جمیع األوقات 
في مقصو  یعملون  الذین  أثناء الوقوف  السابق للموظفین  الموظف  ارتفاع  تتجاوز  ذات أقسام صلبة  آخر.حتى  رات   إشعار 

   ارتداء یكونون    یحظر علىبشكل متسق وصحیح،    الكماماتلضمان  عندما  فترات الراحة  إال أثناء  أو الشراب  تناول الطعام  الموظفین 
على إزالة   التباعد الجسدي عن اآلخرین. في جم  كماماتھمقادرین  وممارسة  یجب على  بأمان  تناول الطعام أو الشراب،  عند  یع األوقات 

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

بین العمال. وحواجز  أكبر  مسافة  یوفر  محطة عمل  أو  مقصورة  في  الطعام  تناول  انتقال    كان  أن یحدث    COVID-19من المحتمل 
معًا عند عدم ارتداء   حاضرین  یكون الموظفون   الوجھ.  كماماتعندما 

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

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

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

o على مسافة تقل عن ثمانیة وضع الطاوالت  أو إحاطتھا بشریط لتقلیل  ال  وإزالة المقاعد  بین المقاعد،  أقدام مع ضمان ستة أقدام 
التبا لضمان  األرضیات  على  عالمات  ووضع  یتم تشجیع اإلشغال،  لوجھ.  وجھاً  تقلل االتصال  بطریقة  المقاعد  وترتیب  عد، 

على التباعد الجسدي. والحفاظ  بدیالً لتقلیل اإلشغال  ینبغي اعتباره  ولكن ال  منع االنتشار  لزیادة  الحواجز   استخدام 
   بغسل أو استبدال تعلیمات للموظفین  یومیًا.  كماماتتم توجیھ   الوجھ 

   مفیدًا واحدة  لمرة  ذات االستعمال  استخدام القفازات  العمل الوضع في االعتبار  أو  و یجب على أصحاب  لغسل الیدین المتكرر  كمكمل 
مع   یتعاملون  أو  بحثًا عن األعراض  اآلخرین  یفحصون  معقم الیدین؛ األمثلة ھي للموظفین الذین  التي یتم لمسھا  االشیاء  استخدام 

 .مشتركبشكل 
  بما ال یقل عن ستة أقدام.یتم فصل  جمیع محطات العمل 

 االستراحة  االستالم  یتم تطھیر مناطق التوزیع (رصیف وغرف  المشتركة األخرى    والحمامات)  المبین أدناه،  والمناطق  بالتكرار 
یومیًا یقل عن مرة  ال  التالي:  ،ولكن  للجدول   وفقًا 

o منطقة التوزیع    ________________________________________________________ 
o غرف االستراحة ________________________________________________________ 

o الحمامات           ________________________________________________________ 
o أخرى ________________________________________________________              

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

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

 م بفترات راحة  لغسل أیدیھم.یُسمح للموظفین   تكررة 
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http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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 .على كل موظف  تم توزیع نسخة من ھذا البروتوكول 

   ،خاصة  یتم تعیین بقدر اإلمكان ومعدات  یتم تناولھا    لكل عاملأدوات  التي  العناصر  مشاركة  یتم تقلیل أو إلغاء  عمل محددة.  ومساحة 
 باألیدي.

  وظیفة من مھام  العمل كجزء  تعیین مھام التنظیف أثناء ساعات  التنظیف. یجب  لتنفیذ ممارسات  الوقت أثناء مناوباتھم  یتم منح العمال 
 الموظف.

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

   قم بوصف التدابیر األخرى:  –اختیاري 
___________________________________________________________________________________ 

 

لضمان التباعد الجسدي .ب   تدابیر 

 ولكن  عن الزبائن في جمیع األوقات، عدد الزبائن في متجر البیع بالتجزئة في األماكن المغلقة منخفض بما یكفي لضمان التباعد الجسدي
 ٪ من الحد األقصى لإلشغال لسعة متجر البیع بالتجزئة.75بأیة حال ال یزید عن 

o  :یقتصر الحد األقصى لعدد الزبائن في المنشأة على____________________________________ 

   ومستمر   -یقوم متجر البیع بالتجزئة بقیاس دخول وخروج الزبائن من جمیع المداخل من أجل تتبع اإلشغال لضمان االمتثال    -بشكل صارم 
یبدو أنھا تستقبل   قد یتم اإلغالق المؤقت لمتاجر البیع بالتجزئة التي ال تقوم بالقیاس بشكل كاٍف أو   لحدود سعة اإلشغال. ال تقوم بالقیاس أو 

حتى یتم تصحیح ھذه المشكالت على النحو الذي یحدده مفتش الصحة    -وفقًا لتقدیر مفتش الصحة العامة  -الزبائن بما یتجاوز سعة اإلشغال 
 .أمكن حیثماالعامة في الموقع. 

    الزبائن في الخارج مع الحفاظ على التباعد الجسدي، بما في ذلك من خالل استخدام اإلشارات المرئیة. إذا لزم الصطفاف كن على استعداد
وھو یرتدي     6الوجھ بالقرب من الباب ولكن على بعد   كمامةاألمر، یمكن تعیین موظف (أو موظفین إذا كان ھناك أكثر من مدخل واحد) 

ع اإلشغال وتوجیھ الزبائن لالصطفاف ستة أقدام بعیدًا عن خارج المدخل إذا وصلت المنشأة إلى حد أقدام على األقل من أقرب الزبائن لتتب
 اإلشغال.

 .ومخارج منفصلة للمساعدة في الحفاظ على التباعد الجسدي ومحدّدًا بوضوح   قم بتخصیص مدخًال واحدًا 
 بین ا لموظفین والزبائن. یمكن أن یشمل ذلك استخدام الفواصل المادیة أو یتم تنفیذ التدابیر لضمان التباعد الجسدي على األقل ستة أقدام 

اإلشارات المرئیة (على سبیل المثال، عالمات األرضیات أو الشریط الملون أو العالمات التي تشیر إلى المكان الذي یجب أن یقف فیھ  
 و/أو الموظفون.)الزبائن 

   بین الصرافین  تم اتخاذ التدابیر في محطات تسجیل المغادرة لتقلیل ضع في اعتبارك تركیب  . الزجاجیة  حواجزال، مثل  والزبائنالتعرض 
یتم نشر حواجز الزجاج الشبكي في أي منطقة أخرى من المؤسسة حیث یصعب على الموظفین الحفاظ على التباعد الجسدي عن الزبائن. 

 .الزبائن بالتباعد الجسديالالفتات بالقرب من المداخل والممرات والسجالت لتذكیر 
  و   صفالذین یدخلون  زبائنالبدایة للالشریط أو العالمات األخرى تحدد كال من مكان الالحقین   زبائنأقدام لل 6  فواصل على بعدالخروج 

 .الصفالذین ینضمون إلى  
 ) ب اتریجوز اق. جمیع أنحاء المتجرومن بعضھم البعض في   الزبائن) أقدام من 6تم توجیھ الموظفین للحفاظ على مسافة ال تقل عن ستة

 لقبول الدفع، أو تسلیم السلع أو الخدمات، أو حسب الضرورة.ن للحظات عند الضرورة  یالموظف
 .حمامات الموظفین غیر متاحة الستخدام الزبائن 
  المناطق المشتركة للحد من تجمعات الموظفین لضمان التباعد الجسدي    تحدیدأقدام ویتم   6یتم فصل محطات عمل الموظف بما ال یقل عن

 أقدام.  6لما ال یقل عن 
 .یتم تنفیذ متطلبات التباعد الجسدي في فتحات التحمیل وتم تنفیذ التوقیعات بدون تالمس لعملیات التوصیل 
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 كمامات بارتداءمنھم دخول مواقع البیع بالتجزئة یتطلب   ینتم توجیھ سائقو الشاحنات من غیر الموظفین أو وكالء التوصیل أو البائعین الذ 
 .القماشیة الوجھ

 

لضمان مكافحة العدوى .ج  تدابیر 

 ) نظام التدفئة والتھویة وتكییف الھواءHVAC  .تعتبر التھویة الفعالة إحدى أھم ) یعمل بكفاءة عالیة، تمت زیادة التھویة إلى أقصى حد ممكن
وترقیة مرشحات الھواء في الطرق للتحكم في انتقال الھباء الجوي الصغیر.  تركیب منظفات ھواء محمولة عالیة الكفاءة  ضع في اعتبارك 

اإلرشادات  . راجع  لزیادة كمیة الھواء الخارجي والتھویة في المكاتب والمساحات األخرى  المبنى إلى أعلى كفاءة ممكنة وإجراء تعدیالت أخرى
الھواء في البیئات الداخلیة بكالیفورنیا للحصول على معلومات مفصلة.   الصادرة عن إدارة الصحة العامة المؤقتة للتھویة والترشیح وجودة 

للحمایة اإللزامیة بما في ذلك ارتداء كمامات   -ولیست بدیالً    -یرجى مالحظة أن: التھویة وتحسینات جودة الھواء الداخلي األخرى ھي إضافة 
اظ على التباعد لمسافة ستة أقدام على األقل الوجھ (باستثناء بعض البیئات عالیة الخطورة التي تتطلب استخدام حمایة تنفسیة مناسبة)، والحف

 بین األشخاص، وغسل الیدین بشكل متكرر، والحد من األنشطة التي تجمع بین أفراد من وحدات معیشیة مختلفة.

  برجاء الوصف:على األقل  یومیًارة  میتم تعقیم أنظمة الدفع    -إذا تعذر ذلك  -توجد أنظمة الدفع بدون تالمس أو . 

_________________________________________________________________________ 

   ودفع الزبائن (على سبیل المثال، الطاوالت، مقابض یتم تطھیر المناطق الشائعة واألشیاء التي یتم لمسھا بشكل متكرر عند استالم
مطھرات المعتمدة الخالل ساعات العمل باستخدام  على األقل  یومیًارة  م) ، وأجھزة التحكم في المصاعداألبواب، قارئات بطاقات االئتمان

 .من وكالة حمایة البیئة

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

  بالكامل یومیًا على األقل، مع تنظیف المراحیض والمناطق/األشیاء التي یتم لمسھا   بشكل متكرریتم تنظیف مساحات العمل والمنشأة 
أو لألسطح   الشدید  بناءً مناطق على االزدحام   .ألشخاص ال یرتدون كمامات  المعرضةحسبما ادعت الضرورة 

  متاحة للجمھور عند مدخل المرفق أو بالقرب منھ.مطھرات الید والمنادیل وعلب القمامة 

   .تخزین بحیث یكون یتم تقسیم مھام التم تعدیل ساعات عمل متاجر التجزئة لتوفیر الوقت الكافي للتنظیف العمیق المنتظم وتخزین المنتجات
 الموظفون في ممرات مختلفة.

   بارتداء الذین یصلون إلى المنشأة  ار  المنشأة.    كمامةیتم تذكیر الزوَّ أو على أرض  في المنشأة  تواجدھم  أثناء  الوجھ في جمیع األوقات 
من عمر سنتین فما فوق.   واألطفال  بعدم  فقط األشخاص  یعفى  ینطبق ھذا على جمیع البالغین  تعلیمات من طبیبھم الخاص  تلقوا  الذین 

كمامة لل بذلك.  ارتداء  تسمح حالتھم  طالما  الوالیة،  الوجھ مع ثنیھ على الحافة السفلیة، لالمتثال لتوجیھات  واقي  یفضل أن  وجھ ارتداء 
أحادیة االتجاهیتركب الثني لتحت الذقن ذات صمامات  یجب . یجب عدم استخدام الكمامات  اآلخرین،  ار  والزوَّ لدعم سالمة موظفیك   .

الذی ار  للوجھ للزوَّ بدونھا.توفیر غطاء   ن یصلون 

 السعال بخصوص  فحص  إجراء  تتضمن الفحوصات  یجب أن  إلى المنشأة.  ار  قبل دخول الزوَّ األعراض  فحص  ضیق في    ،یتم إجراء 
ى أو القشعریرة  ،التنفس أو صعوبة في التنفس حالیًا    الحمَّ إذا كان الشخص  الصحيأمر    تحتوما  ھذه  العزل أو الحجر  یمكن إجراء   .

أو من خالل   عبر اإلنترنت  بدیلة مثل أنظمة تسجیل الوصول  شخصیًا أو من خالل طرق  عند مدخل   الالفتاتالفحوصات  المنشورة 
إلى المبنى. یعانون من ھذه األعراض  الذین  ار  والتي تنص على منع الزوَّ  المنشأة 

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

o :(مصاب) اإلیجابي   الفحص 

  بـ إصابتھا  قد اتصل بحالة معروف  أو یخضع حالیًا ألوامر    أیام 10في آخر    COVID-19إذا كان الشخص 
بتزویدھم   المنزلي. قم  للحجر الصحي  فوًرا  إلى المنزل  ویجب إرسالھ  الصحي، فال یجوز لھ الدخول  الحجر 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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في  الصحي الموجودة   .ph.lacounty.gov/covidquarantineبتعلیمات الحجر 

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

ph.lacounty.gov/covidisolation. 
  الذین یصلون إلى الموقع بصحبة أطفال التأكد من بقاء أطفالھم بجوار أحد الوالدین، وتجنب لمس أي شخص آخر أو أي   الزبائنیجب على

بذلك.أن یرتدوا كمامة عنصر ال ینتمي إلیھم، و   إذا سمح العمر 
 المقاعد   تم إعادة ترتیب.  منتجتم وقف الحانات الموجودة داخل المتاجر عن العمل وخیارات سلة المشتریات بالجملة وتجربة عینات الی

 .لدعم التباعد الجسديالعامة 
  أو داخلھا مؤسسة البیع بالتجزئة عندبأنھ ال یُسمح لھم بتناول األطعمة أو المشروبات أثناء تواجدھم  الزبائن  یتم تذكیر. 
  ،تم تركیب أجھزة بدون استعمال الید، بما في ذلك أضواء مستشعر الحركة، وأنظمة دفع، موزعات صابون ومنادیل ورقیة یحیثما أمكن

 .بدون تالمسالتي تعمل   حضور للموظفینأوتوماتیكیة، أنظمة بطاقات 
وتحفیز المبیعات خارج أوقات  وصف التدابیر األخرى (على سبیل المثال، توفیر ساعات عمل لكبار السن فقط،  قم ب –اختیاري  
 الذروة):

_________________________________________________________________________  
 

 تدابیر التواصل مع الجمھور  .د

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

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

   الزبائن بالخیارات والمزایا المتوفرة للطلب المسبق والدفع المسبق.تخطر الالفتات الزبائن عند الدخول و/أو حیث یصطف 
 ) أقدام، وغسل الیدین أو استخدام المطھر عند الدخول، والبقاء 6تم وضع الفتات تذكّر الزبائن بالحفاظ على التباعد االجتماعي لمسافة ستة (

تتوافق مع  ظھرت علیھم أعراض  مرضى أو  الخدمة. یجب وضع  COVID-19في المنزل إذا كانوا  التغییرات في عروض  ، وإلبالغ 
وتشمل الصور التوضیحیة، وإتاحتھا رقمیًا (على سبیل المثال من خالل البرید اإللكتروني). كما یتم   الالفتات في أماكن واضحة للعیان، 

صفحة الویب الخاصة بإرشادات إدارة الصحة العامة  راجع  تشجیع استخدام اإلعالنات التي تخاطب الجمھور لإلبالغ عن ھذه اإلجراءات.
 للحصول على موارد إضافیة وأمثلة على الالفتات التي یمكن أن تستخدمھا الشركات.  COVID-19بمقاطعة لوس أنجلوس حول 

  بالداخل.نشر الفتات في  جمیع أنحاء المنشأة تذكّر الزبائن بعدم تناول األطعمة والمشروبات 
  توفر المنافذ اإللكترونیة للمؤسسة (موقع الویب، وسائل التواصل االجتماعي، وما إلى ذلك) معلومات واضحة حول ساعات

ق، والدفع المسبق و/أو التوصیل و/أو  بالطلب المسب  المتعلقةالوجھ، والسیاسات   لكمامةعمل المتجر، واالستخدام المطلوب 
 القضایا األخرى ذات الصلة.

 

 الحیویةالتدابیر التي تضمن الوصول العادل إلى الخدمات   .ه

 ویفضل أن یتم ذلك في  -إذا كان ذلك مناسبًا  -تم تحدید ساعات تسوق مخصصة للسكان الضعفاء، بما في ذلك كبار السن والضعفاء طبیًا  ی
 إجراء التنظیف الكامل.وقت بعد  

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

 في األماكن العامة.
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http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
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 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:

  اسم جھة اتصال العمل التجاري:
  الھاتف:رقم 

  تاریخ آخر مراجعة:
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