اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
فرمان افسر بهداشت

سؤاالت متداول بنگاههای خرده فروشی
بازگشایی برای خرید حضوری :ضميمه B
بروز رسانیهای اخير( :تغییرات با رنگ زرد مشخص شدهاند)
:12/6/20

•

پیرو فرمان منطقهای در خانه بمانیم اين ايالت ،صادره در تاريخ  3دسامبر  ،2020و الزم االجرا از تاريخ  6دسامبر  2020ساعت
 11:59شب ( )PSTتا اطالع ثانوی ،تمامی مراکز خريد موظفند:

•

•

o
o

سامانهای را برای رصد ظرفیت پیادهسازی کنند.

o

مشتريان را از صرف غذا يا نوشیدنی های در مجموعه منع کنند.

o

ساعاتی ويژه را برای مراجعه سالمندان و افراد مبتال به بیماریهای مزمن يا دارای سیستم ايمنی ضعیف مقرر کنند.

ظرفیت را به  20%گنجايش کل ساختمان محدود سازند .میزان ظرفیت بر اساس اساسنامه ساختمان محاسبه میشود.

پوششهای صورت بايد توسط کارمندانی که در اتاقکها ،از جمله اتاقکهای مجهز به پارتیشن کار میکنند ،پوشیده شود .اين امر
اقدامی موقت و مطابق با فرمان موقت افسر بهداشت است که در تاريخ  28نوامبر  2020ابالغ گرديد .شرط مذکور از ساعت
 12:01صبح ( 30 )PSTنوامبر  2020تا اطالع ثانوی الزم االجراست.
در تمام مدت خوردن يا آشامیدن ،کارکنان بايد فاصله  6فوت از ديگران را حفظ کرده و در صورت امکان ،بايد در فضای باز به اين
امر اقدام کنند .خوردن يا آشامیدن در اتاقک يا در ايستگاه کاری به صرف غذا در اتاق استراحت ترجیح داده میشود.

 :11/19/20کلیه مشاغل خرده فروشی غیر ضروری بايد مابین ساعات  10:00شب تا  5:00صبح برای فعالیتهای خرده فروشی حضوری
تعطیل باشند .مشاغل خرده فروشی مجاز هستند در ساعات تعطیلی خدمات حضوری ،برای تحويل پیکی و تحويل در ماشین باز باشند.

اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس رويکردی مرحله ای با حمايت علمی و متخصصان بهداشت عمومی اتخاذ مینمايد ،که به موجب آن به
برخی از مشاغل خرده فروشی اجازه بازگشايی ايمن داده میشود.
مشاغل خرده فروشی کم خطر تر ،به جز آنهايی که طبق بند  18فرمان بازگشايی ايمن تر در محل کار و در جامعه افسر بهداشت برای کنترل کوويد-
 19ضروری محسوب میشوند ،بايد مابین ساعات  10:00شب تا  5:00صبح برای فعالیتهای خرده فروشی حضوری تعطیل باشند .مشاغل خرده
فروشی مجاز هستند در ساعات تعطیلی خدمات حضوری ،برای تحويل پیکی و تحويل در ماشین باز باشند.
به موجب فرمان منطقهای در خانه بمانیم اين ايالت ،صادره در تاريخ  3دسامبر  ،2020و الزم االجرا از  6دسامبر  2020ساعت  11:59شب
( )PSTتا اطالع ثانوی ،مشاغل خرده فروشی بايد ظرفیت خود را به  20%حداکثر گنجايش محدود سازند .میزان ظرفیت بر اساس اساسنامه ساختمان
محاسبه میشود.
لطفاً در نظر داشته باشید :اين سند ممکن است همزمان با دريافت اطالعات و منابع تکمیلی به روز شود ،بنابراين برای اطالع از به روز رسانیهای اين سند حتماً
به طور منظم وب سايت شهرستان لس آنجلس به نشانی  http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/را بررسی نمايید.

اين چک لیست موارد زير را در بر میگیرد:
( )1سیاستها و شیوهنامههای محل کار برای حفاظت از سالمت کارکنان
( )2اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری فیزيکی
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( )3اقداماتی برای تضمین کنترل سرايت
( )4ارتباط با کارکنان و عموم افراد
( )5اقداماتی برای تضمین دسترسی عادالنه به خدمات ضروری.
در حین تدوين هرگونه پروتکل بازگشايی ،اين پنج حوزه کلیدی بايد مورد توجه قرار گیرند.

کليه مشاغل تحت پوشش این راهنما باید تمامی اقدامات ذیربط مندرج در زیر را اجرا نمایند و آماده توضيح این نکته
باشند که به چه دليل هر اقدامی که اجرا نمیشود ،برای این کسب و کار قابل اطالق نبوده است.
نام کسب و کار:
آدرس مجموعه:
حداکثر ظرفيت،
مطابق اساسنامه ساختمان:
تاریخ ابالغ:

 .Aسياستها و شيوهنامههای محل کار برای حفاظت از سالمت کارکنان (همه گزینههایی که درباره این مجموعه صدق میکند ،انتخاب
نمایيد)
❑ هر فردی که میتواند وظايف کاری خود را از خانه انجام دهد به اين منظور دستورات به وی ابالغ شده است.
❑ در صورت امکان ،به کارکنان آسیب پذير (افرادی که باالی  65سال سن دارند ،افرادی که دچار مشکالت حاد پزشکی هستند) کارهايی محول شده
است که از خانه قابل انجام هستند.
❑ به همه کارکنان گفته شده است که در صورت بیماری به محل کار نیايند .کارکنان متوجه هستند که در صورت اطالق ،بايد از راهنمای اداره بهداشت
عمومی برای انزوای شخصی و قرنطینه ،پیروی کنند .سیاستهای مرخصی محل کار مورد بررسی و اصالح قرار گرفته است تا اطمینان حاصل شود
کارکنان در هنگام اقامت در منزل به دلیل بیماری ،مورد مؤاخذه قرار نمیگیرند.
❑ اطالعاتی مربوط به مزايای مرخصی تحت حمايت کارفرما يا دولت که ممکن است شامل کارکنان شود در اختیار آنان قرار گرفته است که اين امر
ماندن در منزل را از نظر مالی راحت تر میکند .مراجعه نمايید به اطالعات تکمیلی در خصوص طرحهای دولتی حمايت از مرخصی استعالجی و
غرامت کارکنان بابت کوويد، 19-از جمله حقوق مرخصی استعالجی کارمندان ،تحت قانون نخستين پاسخ کروناویروس خانوادهها و حقوق
کارمندان در خصوص مزايای غرامت کارکنان و پیش فرض کار-وابستگی مواجهه با کوويد 19-بین  19مارس و  5جوالی در راستای فرمان اجرایی
 N-20-62فرماندار.
❑ فرآيندهای کاری تا حد امکان مجدداً تدوين میشوند تا فرصت کار از خانه برای کارکنان ،افزايش يابد.
❑ پس از اطالع از اينکه نتیجه آزمايش يک يا چند نفر از کارمندان مثبت شده ،يا آنان عالئمی مشابه (موارد ابتال به) کوويد 19-دارند ،کارفرما برنامه
يا پروتکلی در اختیار دارد تا از اين مورد/موارد ابتال درخواست نمايد در منزل خود را قرنطینه کنند و قرنطینه شخصی همه کارمندانی که در محل
کار در معرض اين مورد/موارد ابتال قرار گرفته بودند ،الزام آور شود .طرح کارفرما بايد پروتکلی برای تمام کارمندان قرنطینه شده در نظر داشته باشد
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که به آن دسترسی داشته باشند يا مورد آزمايش کوويد 19-قرار گیرند تا مشخص شود آيا در محل کار افراد بیشتری در معرض قرار گرفتهاند يا
خیر ،که اين امر ممکن است نیاز به تدابیر کنترلی تکمیلی کوويد 19-داشته باشد .به راهنمای اداره بهداشت عمومی در خصوص پاسخ به کووید-

 19در محل کار مراجعه نمايید.
❑ غربالگری کارکنان پیش از ورود آنان به محل کار انجام میشود .بررسیها بايد شامل معاينه در مورد سرفه ،تنگی نفس ،مشکل تنفسی و تب يا لرز
باشد ،و اينکه آيا فرد در حال حاضر تحت فرمان انزوا يا قرنطینه قرار دارد يا خیر .اين معاينات را مىتوان از راه دور يا بصورت حضوری هنگام ورود
کارکنان انجام داد .در صورت امکان ،معاينه دمای بدن نیز بايد در محل کار انجام شود.
❑ در صورتی که  3يا تعداد بیشتری از موارد ابتال در داخل محل کار ظرف مدت  14روز شناسايی شوند ،کارفرما بايد اين شیوع را به اداره بهداشت
عمومی از طريق شماره  )888( 397-3993يا  )213( 240-7821گزارش دهد .اگر يک دسته افراد مبتال در محل کار شناسايی شود ،اداره
بهداشت عمومی پاسخ خوشه ای را آغاز خواهد کرد که ارائه رهنمودها و توصیههای کنترل سرايت ،پشتیبانی فنی و تدابیر کنترلی مختص محل را
شامل میشود .در راستای کمک به هدايت پاسخ مجموعه ،يک مدير هماهنگی بالینی اداره بهداشت عمومی به اين تحقیقات خوشهای اختصاص
میيابد.
❑ به کارمندانی که با ساير افراد در تماس هستند ،بصورت رايگان ،پوشش صورت مناسبی که بینی و دهان را بپوشاند داده میشود .اين پوشش بايد
همواره در طول روز کاری ،زمانی که در تماس با سايرين هستند يا احتمال تماس با سايرين وجود دارد ،پوشیده شود .کارمندانی که توسط ارائه
دهنده خدمات پزشکی به آنان ابالغ شده که نبايستی پوشش صورت بپوشند ،بايد يک محافظ صورت به همراه آويزی پارچهای در لبه پايینی بپوشند،
و اينگونه تا زمانی که شرايط آنان اجازه دهد ،پايبند دستورات ايالتی هستند .آويز پارچهای که به تناسب زير چانه قرار گیرد ،ترجیح داده میشود.
ماسکهای با سوپاپهای يک طرفه نبايد مورد استفاده قرار گیرند .کارمندان زمانی که در دفتر شخصی يا اتاقک دارای پارتیشنهای مستحکمی که
از قد کارمند هنگام ايستادن بلند تر است ،تنها هستند ،نیاز نیست پوشش صورت بپوشند.
❑ در انطباق با فرمان افسر بهداشت برای کنترل کوويد :19-پیرو فرمان «افرايش چشمگیر موارد اقدام سطح  ،»1صادره در  28نوامبر  ،2020تمامی
کارکنان بايد همواره پوشش صورت بپوشند ،به استثنای مواقعی که بصورت تنها پشت درهای بسته در دفاتر شخصی مشغول به کار هستند يا هنگام
خوردن يا آشامیدن .استثنائی که پیشتر برای کارکنانی در نظر گرفته شده بود که در اتاقکهايی با پارتیشنهای مستحکم کار میکنند ،که ارتفاع
پارتیشنهای مذکور از قد کارمند بصورت ايستاده بلند تر است ،در بازه زمانی اجرای فرمان موقت ،از ساعت  12:01صبح ( 30 )PSTنوامبر
 2020تا اطالع ثانوی ،لغو میشود.
❑ برای اطمینان از اينکه ماسکها به شکل مداوم و بشکل صحیح استفاده میشود ،کارکنان از خوردن يا نوشیدن غذا منع میشوند مگر در زمان
استراحت خود ،هنگامی که میتوانند بصورت ايمن ماسک خود را بردارند و فاصله فیزيکی از ديگران را حفظ نمايند .در تمام مدت خوردن يا
آشامیدن ،کارکنان بايد فاصله حداقل شش فوتی را از ديگران حفظ کنند .هنگام خوردن يا آشامیدن ،در صورت امکان ترجیح آن است که اين کار
در فضای باز و به دور از ديگران انجام دهید .در صورتی که خوردن يا آشامیدن در اتاقک يا ايستگاه کاری ،برقراری فاصله بیشتر از حائلها و کارکنان
را میسر میسازد ،خوردن يا آشامیدن در اتاقک يا ايستگاه کاری به صرف غذا در اتاق استراحت ترجیح داده میشود.
❑ در هر اتاق يا محوطه مورد استفاده کارکنان جهت صرف غذا و/يا استراحت ،ظرفیت کاهش و فاصله بین کارکنان به حداکثر افزايش میيابد .اين
مهم بدين طريق به انجام رسیده است:
ابالغ حداکثر ظرفیت ،بهگونهای که با ايجاد فاصله حداقل شش فوت بین افراد در اتاقها يا محوطه استراحت آنان سازگار باشد؛
نوبتی کردن زمان استراحت يا صرف غذا جهت کاهش فضای اشغال شده در اتاقها يا محوطه غذاخوری و استراحت؛ و
قرار دادن میزها به فاصله شش فوت از يکديگر و اطمینان از وجود فاصله شش فوتی بین صندلیها ،برداشتن يا برچسب زدن صندلیها
برای کاهش ظرفیت ،نشانه گذاری در کف برای تضمین فاصله ،و چیدمان صندلیها به نحوی که تماس چهره به چهره را به حداقل رسد.
Page 3 of 7

APPENDIX B: Reopening Protocol for Retail Establishments Opening for In Person Shopping
)Revised 12/6/20 (Farsi

اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
فرمان افسر بهداشت

استفاده از پارتیشنها برای جلوگیری از انتشار بیماری توصیه می شود اما اين امر نبايد جايگزينی برای کاهش ظرفیت و حفظ فاصله
گذاری فیزيکی تلقی شود.
❑ به کارمندان ابالغ میشود که روزانه پوششهای صورت خود را بشويند يا تعويض نمايند.
❑ کارفرمايان بايد در نظر داشته باشند که در چه مواقعی استفاده از دستکشهای يکبار مصرف میتواند در کنار شستشوی مرتب دستها يا استفاده
از ضدعفونی کننده دست مفید باشد؛ نمونههايی از آن در مواقعی است که کارکنان ساير افراد را برای مشاهده عالئم معاينه کرده يا لوازم لمس شده
مشترک را حمل میکنند.
❑ تمام میزهای کار به فاصله حداقل شش فوت از يکديگر قرار گرفتهاند.
❑ مناطق توزيع (برای تحويل در ماشین) ،اتاقهای استراحت ،توالت و ساير فضاهای مشترک ،بهطور ساعتی ،طبق برنامه زير ضدعفونی میشوند:
 oمنطقه توزيع ________________________________________________________
 oاتاقهای استراحت _____________________________________________________
 oسرويسهای بهداشتی ___________________________________________________
 oساير موارد __________________________________________________________
❑ در انطباق با مقررات مربوط به دستمزد و ساعات کاری ،وقت های استراحت با بصورت نوبتی است تا اطمینان حاصل شود که همواره میتوان فاصله
شش ( )6فوت را بین کارکنان در اتاقهای استراحت حفظ نمود.
❑ ضدعفونی کننده و تجهیزات مرتبط در محل(های) زير در دسترس کارکنان قرار دارند:
__________________________________________________________________________
❑ ضدعفونی کننده دست مؤثر در برابر کوويد 19-در محل(های) زير در دسترس تمامی کارکنان قرار دارد:
__________________________________________________________________________
❑ به کارکنان اجازه استراحتهای مکرر داده میشود تا دستهای خود را بشويید.
❑ يک نسخه کپی از اين پروتکل در اختیار هر يک از کارکنان قرار گرفته است.
❑ تا حد امکان ،به هر کارمند ابزار ،تجهیزات و فضای کاری تعريف شده وی اختصاص داده میشود .به اشتراک گذاری اقالم لمس شده به حداقل
میرسد يا حذف میشود.
❑ به کارکنان در طول شیفتهای کاری خود برای انجام رويههای نظافتی زمان داده میشود .وظايف نظافتی بايد در ساعات کاری به عنوان بخشی از
وظايف شغلی کارکنان محول شود.
❑ کلیه سیاست های تشريح شده در اين چک لیست غیر از آن چه مربوط به شرايط اشغال است ،در مورد کارکنان تحويل و هر شرکت ديگری که
ممکن است در محوطه مجموعه به عنوان اشخاص ثالث حضور داشته باشند ،اعمال میشود.
❑ اختياری — سایر اقدامات را شرح دهيد:
__________________________________________________________________________
 .Bاقداماتی برای تضمين فاصله گذاری فيزیکی
❑ تعداد مشتريان در فروشگاه خرده فروشی به تعداد کافی کم است تا حفظ فاصله گذاری فیزيکی تضمین شود اما در هیچ شرايطی اين تعداد بیش از
 %20حداکثر ظرفیت اشغال در مقايسه با کل ظرفیت اين فروشگاه خرده فروشی نخواهد بود.
حداکثر تعداد مشتريان در مجموعه با اتخاذ اقدامات زير محدود شده است_______________________________ :
❑ فروشگاه خرده فروشی بر کلیه ورودیها نظارت میکند تا از ظرفیت موجود آگاه باشد .در صورت امکان ،برای کمک به حفظ فاصله گذاری فیزيکی،
يک ورودی مجزا و مشخص را تعیین نموده و خروجیها را تفکیک کنید.
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❑ در عین رعايت فاصله فیزيکی ،از طريق استفاده از نشانههای ديداری ،آمادگی به صف کردن مشتريان در خارج ساختمان را داشته باشید .در صورت
لزوم ،يک کارمند (يا کارمندان چنانچه بیش از يک ورودی وجود دارد) با پوشیدن پوشش پارچهای صورت را میتوان در نزديکی درب گمارد اما
بگونهای که حداقل  6فوت از نزديکترين مشتری فاصله داشته باشد تا ظرفیت را تحت نظر بگیرد و چنانچه مجموعه به حداکثر ظرفیت خود رسید،
مشتريان را راهنمايی نمايد که خارج از ورودی به فاصله شش فوت از يکديگر به صف شوند.
❑ تدابیری اتخاذ میشود تا فاصله گذاری فیزيکی حداقل شش فوت بین کارکنان و مشتريان تضمین شود .اين امر میتواند شامل استفاده از پارتیشنهای
فیزيکی يا نشانههای بصری باشد (مانند نشانه گذاری کف ،نوار رنگی يا عالماتی نشانگر مکانی که کارکنان و/يا کارمندان بايد بايستند).
❑ در صورت امکان ،برای کمک به حفظ فاصله گذاری فیزيکی ،ورودی مجزا و مشخصی را تعیین نموده و خروجی را تفکیک کنید.
❑ در ايستگاههای پرداخت تدابیری اتخاذ شده است تا تم اس بین صندوقداران و مشتريان به حداقل برسد ،مانند موانع طلقی شیشهای .عالئمی در
نزديکی ورودیها ،صفهای پرداخت و صندوقها جهت يادآوری فاصله گذاری فیزيکی به مشتريان ،نصب شده است.
❑ نوار يا ساير نشانه گذاریها نقطه شروع را برای مشتريانی که وارد صف پرداخت میشوند و همچنین فواصل  6فوتی را برای مشتريان بعدی که در
حال پیوستن به صف میباشند ،مشخص میکند.
❑ به کارکنان دستور داده شده در تمامی مناطق فروشگاه ،فاصله حداقل شش ( )6فوتی را از مشتريان و از يکديگر حفظ نمايند .هر گاه الزم باشد،
کارکنان میتوانند جهت پذيرش پرداخت ،تحويل کاال يا خدمات ،يا در صورت لزوم ،بصورت لحظهای (به مشتری) نزديکتر شوند.
❑ سرويسهای بهداشتی کارکنان برای استفاده مشتری در دسترس نیست.
❑ میزهای کار کارکنان با حداقل  6فوت فاصله از يکديگر جدا میشوند و مناطق مشترک بگونهای تنظیم میشوند که تجمعات کارکنان را محدود
سازند تا فاصله گذاری فیزيکی حداقل  6فوت ،تضمین شود.
❑ اتاقهای استراحت و ساير مناطق مشترک بگونهای چیده می شوند که تجمعات کارکنان را محدود سازند تا فاصله گذاری فیزيکی حداقل  6فوت،
تضمین شود .در صورت امکان ،مناطق استراحت سرباز به همراه سايه بان و محل نشستن برای کمک به اطمینان از رعايت فاصله گذاری فیزيکی
ايجاد میشود .در انطباق با مقررات مربوط به دستمزد و ساعات کاری ،وقت های استراحت کارکنان بصورت نوبتی خواهد بود تا به برقراری پروتکلهای
فاصله گذاری فیزيکی کمک کند.
❑ الزامات فاصله گذاری فیزيکی در محلهای بارگیری اجرا میشود و امضاهای غیر لمسی برای مرسوالت تحويلی اجرا شدهاند.
❑ رانندگان کامیون غیر کارمند ،مأموران تحويل و يا فروشندگانی که برای پوشیدن پوششهای پارچهای صورت بايد وارد قسمت خرده فروشان شوند.
 .Cاقداماتی برای کنترل سرایت
❑ سیستم تهويه به خوبی کار میکند؛ تهويه تا حداکثر حد ممکن ،افزايش يافته است .نصب تصفیه کنندههای هوای قابل حمل پر بازده ،ارتقاء
فیلترهای هوای ساختمان به باالترين بهره وری ممکن ،و انجام ساير اصالحات برای افزايش کمیت هوای بیرون و تهويه در ادارات و فضاهای ديگر را
در نظر داشته باشید.
❑ سامانههای پرداخت غیر لمسی تعبیه شدهاند ،يا چنانچه اين کار میسر نیست ،سامانههای پرداخت به طور منظم ضد عفونی میشوند .شرح دهید:
__________________________________________________________________________
❑ مناطق مشترک و اشیاء اغلب لمس شده در محل تحويل و پرداخت مشتری (مثالً میز ،دستگیره در يا دسته در ،کارت خوان اعتباری) بصورت ساعتی
حین ساعات کاری با استفاده از مواد ضدعفونی کننده مورد تأيید سازمان حفاظت از محیط زيست ( )EPAضد عفونی میشوند.
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❑ فضاهای کاری و تمام مرکز حداقل روزانه تمیز میشوند ،به همراه سرويسهای بهداشتی و مناطق/اشیاء پُر تماس که بهطور ساعتی تمیز میشوند.
❑ ساعت کاری فروشگاه خرده فروشی بگونه ای تنظیم شده است که زمان کافی برای انجام نظافت منظم و کامل ،و انبار کردن محصوالت را فراهم
نمايد .انبار کردن به طور متناوب انجام میشود تا اينگونه کارمندان در راهروهای مختلفی قرار بگیرند.
❑ در صورت امکان ،مشتريان را به استفاده از کارت های نقدی يا اعتباری تشويق کنید ،مشتريان را ترغیب نمايید تا کیسههای چندبار مصرف خود را
مرتباً تمیز کنند ،و مشتريانی که کیسههای چندبار مصرف همراه آوردهاند ،ملزم نمايید که شخصاً خريدهای خود را در کیسه قرار دهند.
❑ اتاقهايی تعويض لباسی که برای استفاده مشتريان باز هستند ،توسط کارکنان کنترل میشوند .هر لباسی که پوشیده شود اما خريداری نشده باشد،
پیش از قرار گرفتن در طاقچهها يا قفسهها ،به مدت  24ساعت کنار گذاشته میشود.
❑ به مراجعان تازه وارد مجموعه يادآوری می شود همواره هنگام حضور در داخل مجموعه يا محوطه آن پوشش صورت بپوشند .اين امر در مورد کلیه
بزرگساالن و کودکان  2سال به باال صدق میکند .تنها افرادی که توسط ارائه دهنده خدمات پزشکی به آنان ابالغ شده است که پوشش صورت
نپوشند ،از پوشیدن آن مستثنی هستند .جهت تأمین امنیت کارکنان و ساير مراجعان خود ،در صورت امکان ،پوشش صورت بايد در اختیار مراجعانی
که بدون آن وارد میشوند ،قرار گیرد.
❑ معاينات عالئم قبل از ورود مراجعان به مجموعه انجام میشود .بررسیها بايد شامل معاينه در مورد سرفه ،تنگی نفس ،مشکل تنفسی ،تب يا لرز
باشد و اينکه آيا فرد در حال حاضر تحت فرمان انزوا يا قرنطینه قرار دارد يا خیر .انجام اين معاينات میتواند بصورت حضوری يا از طريق روشهای
جايگزين باشد مانند سامانههای معاينه آنالين يا از طريق عالئمی نصب شده در ورودی مجموعه که مقرر میکنند مراجعان مبتال به اين عالئم نبايد
به مستغالت مجموعه وارد شوند.
❑ مشتريانی که به همراه کودکان وارد مرکز میشوند بايد اطمینان حاصل نمايند که فرزندانشان در کنار والدين میماند ،از لمس هر فرد ديگر يا هر
چیزی که متعلق به آنها نباشد خودداری میکند و چنانچه سنشان اجازه میدهد ماسک زدهاند.
❑ بارهای درون فروشگاهی ،گزينههای سطلهای مواد غذايی فلهای و تست محصوالت متوقف شدهاند.
❑ خريدها در بستههای مهر شده يا کیسههايی با رسید پیوست شده به مشتريان تحويل داده میشود.
❑ به مشتريان يادآوری میشود که هنگام حضور در مجموعه اجازه خوردن يا آشامیدن ندارند.
❑ در صورت امکان ،دستگاههای هندزفری ،شامل چراغهای حسگر حرکتی ،سامانههای پرداخت غیر لمسی ،دستگاههای صابون خودکار و حوله کاغذی
و سامانههای کارت حضور و غیاب نصب شدهاند.
❑ ضدعفونی کننده دست ،دستمال و سطل زباله در نزديک ورودی مرکز در دسترس عموم افراد میباشد.
❑ کلیه باجههای پرداخت ،خودکارها و قلمها بهطور ساعتی ضد عفونی میشوند.
اختیاری  -ساير اقدامات را شرح دهید (مثالً در نظر گرفتن ساعات مراجعه افراد سالمند ،تشويق مراجعه در ساعت فروش غیر اوج):
__________________________________________________________________________
 .Dاقدامات تعاملی با عموم افراد
❑ يک نسخه کپی از اين پروتکل در تمامی ورودیهای عمومی مجموعه نصب شده است.
❑ عالئمی در ورودی و/يا محلی که مشتريان در آن به صف میايستند ،گزينهها ،مزايای مربوط به پیش سفارش و پیش پرداخت را به مشتريان اطالع
رسانی میکند.
❑ عالئمی در سراسر مجموعه به مشتريان يادآور میشود خوردن يا آشامیدن در داخل ساختمان ممنوع است.
❑ نشريات آنالين مرکز (وب سايت ،رسانه های اجتماعی و غیره) اطالعات مشخصی در خصوص ساعات کاری فروشگاه ،لزوم استفاده از پوششهای
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صورت ،سیاستهای مربوط به پیش سفارش ،پیش پرداخت ،تحويل بیرون بر و/يا تحويل با پیک و ساير موارد مربوطه ارائه میدهد.
 .Eاقداماتی برای تضمين دسترسی عادالنه به خدمات ضروری
❑ ساعات خريد اختصاصی برای اقشار آسیب پذير ،از جمله سالمندان و افراد آسیب پذير از لحاظ پزشکی در نظر گرفته شده است ،ترجیحاً ،در
زمانهايی پس از نظافت کامل مجموعه.
❑ خدماتی که برای مشتريان/ارباب رجوعان ضروری است در اولويت قرار گرفتهاند.
❑ تراکنشها يا خدماتی که از راه دور قابل ارائه هستند به بستر آنالين منتقل شدهاند.
❑ اقداماتی جهت اطمینان از دسترسی به کاال و خدمات برای مشتريانی که محدوديتهای حرکتی دارند و/يا در فضاهای عمومی در معرض خطر باال
قرار میگیرند ،انجام میشود.

هر گونه اقدامات اضافی که در باال ذکر نشده است باید در صفحات جداگانهای ذکر شود
که این کسب و کار باید به این سند ضميمه نماید.
چنانچه هرگونه سؤال یا نظری درباره این پروتکل دارید،
میتوانيد با شخص زیر تماس بگيرید:
نام تجاری:
شماره تلفن:
تاریخ آخرین بازبينی:
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