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 بروتوكول إعادة فتح الفنادق، والشقق الفندقیة واإلیجارات قصیرة األجل: الملحق ع 
 2021مایو  6ساري اعتباًرا من: یوم الخمیس 

 

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

" في مخطط الوالیة إلطار عمل اقتصادي أكثر أمانًا، فقد تم تحدیث ھذا البروتوكول لرفع بعض القیود األصفر نظًرا لدخول مقاطعة لوس أنجلوس "المستوى  
واردة في ھذا البروتوكول لتقلیل  المضي قدًما بحذر وااللتزام بالمتطلبات الالفنادق والشقق الفندقیة واإلیجارات قصیرة األجل   الخاصة بالنشاط المحلي. یجب على

 في عملیاتھا التجاریة. COVID-19االنتشار المحتمل لـ 

 المتطلبات الواردة أدناه خاصة بصناعة الفنادق والشقق الفندقیة واإلیجارات قصیر األجل. 

المرافق ما تتأكد  أن  ینبغي    ،التھویةسیئة  في األماكن    ما، ال سی COVID-19  عدوى  بانتقالفیما یتعلق  نظًرا ألن األنشطة الداخلیة تنطوي على مخاطر أعلى  
یجب استخدام    تھ.ین، وتحسین تھوی نظافة الیدااللتزام الصارم ب ، وفي جمیع األوقاتالكمامات  والموظفون    الزبائنیلي: الحفاظ على التباعد المناسب، وأن یرتدي  

 المناطق الخارجیة فقط بالطریقة التي یسمح بھا أمر مسؤول الصحة. 
 

والمتوفرة على:  تحتوي الفنادق والشقق الفندقیة واإلیجارات قصیرة األجل على عدد من الجوانب التشغیلیة وعروض الخدمات المشمولة في اإلرشادات األخرى  
la.htm-http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/reopening  لتطبیق اإلرشادات  ھذه  األداء  وأماكن  مجموعات  تراجع  أن  یجب   .

 مطلوبًا بخالف ذلك في ھذه الوثیقة، بما في ذلك: البروتوكوالت المناسبة على جمیع جوانب العملیات، ما لم یكن 

 لمؤسسات البیع بالتجزئةبروتوكول إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس  .أ
 تباالمك القائمة علىلمواقع العمل عامة بمقاطعة لوس أنجلوس إدارة الصحة البروتوكول  .ب 
 للمطاعم إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس بروتوكول  .ج
 حانات للإدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس بروتوكول  .د
 ة (االجتماعات، وحفالت االستقبال، والمؤتمرات) الخاص للمناسباتإدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس بروتوكول  .ه
 لمؤسسات العنایة الشخصیة إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس بروتوكول  .و
 لحمامات السباحة العامة إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس بروتوكول  .ز
 سات اللیاقة البدنیةللصاالت الریاضیة ومؤسإدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس بروتوكول  .ح

 
بالكامل ضد   ُملقحین  األشخاص  یُعتبر  البروتوكول،  ھذا  من جرعتین   COVID-19ألغراض  سلسلة  في  الثانیة  الجرعة  تلقیھم  بعد  أكثر  أو  أسبوعین  بعد 

)BioNTech-Pfizer  أوModerna ) أو بعد أسبوعین أو أكثر من تلقیھم جرعة لقاح من جرعة واحدة ،(son [J&J]/JanssenJohnson and John .( 
 

COVID-) بطاقة اللقاح (التي تتضمن اسم الشخص الذي تم تلقیحھ، ونوع لقاح  2) بطاقة الھویة بصورة شخصیة و1یُقبل ما یلي كدلیل على "التلقیح بالكامل":  
صورة لبطاقة اللقاح الخاصة بالضیف مخزنة على  المقدم، وتاریخ آخر جرعة تم إعطاؤھا) أو صورة من بطاقة اللقاح الخاصة بالضیف كوثیقة منفصلة أو    19

من مقدم الرعایة الصحیة (والذي یتضمن اسم الشخص الذي تم تلقیحھ ونوع لقاح    COVID-19الھاتف أو الجھاز اإللكتروني أو توثیق اللقاح بالكامل ضد  
19-COVID   یر أو لم یتمكن الشخص من إظھار مثل ھذه الوثائق، فال یعتبر الشخص المقدم وتاریخ آخر جرعة تم إعطاؤھا). إذا لم یتم استیفاء أحد ھذه المعای 

 

 (تم تمییز التغییرات باللون األصفر)  آخر التحدیثات:

بروتوكوالت الصاالت الریاضیة ومراكز اللیاقة  ٪ من السعة الداخلیة باستخدام  50یجوز فتح مراكز اللیاقة البدنیة ومنشآت السبا/الساونا بنسبة : 5/5/2021
 البدنیة ومؤسسات العنایة الشخصیة. یُسمح بأجھزة التلفزیون في الداخل والخارج باستخدام بروتوكوالت المطاعم والحانات. 

المناسبات الخاصة. تم تحدیث إرشادات التنظیف لتعكس  تم التحدیث للتوافق مع إرشادات الوالیة المحدثة التي تسمح لمنشآت باستضافة  : 4/22/2021
). تم تحدیث لغة اإلجازة المرضیة  CDCالتغییرات التي تم إجراؤھا على إرشادات التنظیف الخاصة بمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا ( 

 المدفوعة. 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/reopening-la.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_RetailEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_OfficeBasedWorksites.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_Bars.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_Bars.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_Bars.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PersonalCare.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_PublicSwimmingPools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
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 قد تم تلقیحھ بالكامل. 
 

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

 بما في ذلك اإلرشادات المدرجة أعاله.

 تغطي القائمة المرجعیة ما یلي: 

 سیاسات وممارسات مكان العمل لحمایة صحة الموظفین )1(

 جتماعي االتدابیر لضمان التباعد  )2(

 تدابیر لضمان مكافحة العدوى  )3(

 التواصل مع الموظفین والجمھور  )4(

 تدابیر لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الحیویة.  )5(

 .والت إلعادة الفتحیجب معالجة ھذه المجاالت الرئیسیة الخمسة بینما تقوم منشأتك بتطویر أي بروتوك

 

عدم تطبیق أي   یجب على جمیع األعمال التجاریة التي تشملھا ھذه اإلرشادات تنفیذ جمیع التدابیر المعمول بھا المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضیح سبب
 تدبیر لم یتم تطبیقھ على العمل التجاري.

  اسم العمل التجاري: 

  عنوان المنشأة: 

  لإلشغال، وفقًا لرمز الحریق: الحد األقصى  

للمساحة  بالتقریب، إجمالي االقدام المربعة  
 للجمھور:  المفتوحة

 

 
 

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

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

   عاًما، والحوامل والذین یعانون من حاالت صحیة مزمنة) بعمل یمكن القیام بھ من    65تكلیف الموظفین الضعفاء (أولئك الذین تزید أعمارھم عن  یتم
العودة    أن المنزل كلما أمكن ذلك، كما یجب علیھم مناقشة أي مخاوف مع مقدم الرعایة الصحیة أو خدمات الصحة المھنیة التخاذ القرارات المناسبة بش

 إلى مكان العمل. 

   تم إخبار جمیع الموظفین بعدم القدوم إلى العمل إذا كانوا مرضى، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بوباءCOVID-19 

  قاء في  تقدیم معلومات عن مزایا اإلجازة التي یرعاھا صاحب العمل أو الحكومة التي قد یحق للموظف الحصول علیھا مما یجعل من السھل مالیاً الب
، بما في  COVID19البرامج الحكومیة التي تدعم اإلجازات المرضیة وتعویضات العمال عن  المنزل. یرجى االطالع على المعلومات اإلضافیة عن  

 . 2021اإلضافیة المدفوعة لعام  COVID-19قانون اإلجازة المرضیة لـ بموجب  ذلك حقوق اإلجازات المرضیة للموظفین 

   (حالة) تتوافق مع  لدیھ أعراض  أو  إیجابي،  الموظفین  أكثر من  أو  اختبار واحد  أن  إبالغك  أو  COVID-19عند  لدیھ خطة  العمل  فإن صاحب   ،
 الفوري من جمیع الموظفین الذین تعرضوا في مكان العمل الخاص   ي الذاتي الحجر الصح ویطلب    بعزل أنفسھم في المنزلبروتوكول للحالة (الحاالت)  
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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.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://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
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أن    العمل  یجب على خطة صاحب  (الحاالت).  تضمین بالحالة  اختبار    تعمل على  إجراء  أو  إلى  للوصول  المعزولین  الموظفین  لجمیع  بروتوكوًال 
COVID-19    ،العمل مكان  في  إضافیة  تعرض  كانت ھناك حاالت  إذا  ما  لمكافحة  لتحدید  إضافیة  تدابیر  تتطلب  قد  راجع  .  COVID-19والتي 

 في مكان العمل   COVID-19االستجابة لـ  إرشادات الصحة العامة حول 

   یوًما، یجب على صاحب العمل اإلبالغ عن ھذه المجموعة إلى إدارة الصحة العامة    14العمل خالل فترة  حاالت أو أكثر في مكان   3في حالة تحدید
تم تحدید المجموعة في   . إذاwww.redcap.link/covidreportعلى أو عبر اإلنترنت   )213(  240- 7821) أو  888(  397- 3993على الرقم 

ر  موقع العمل، فستبدأ إدارة الصحة العامة في استجابة المجموعة التي تشمل تقدیم إرشادات وتوصیات لمكافحة العدوى، والدعم الفني وتدابی
 فحة الخاصة بالموقع. سیتم تعیین مدیراً للحاالت من الصحة العامة للتحقیق بشأن الحاالت للمساعدة في توجیھ استجابة المنشأة. المكا

 ار  قبل دخول الموظفین   الدخولفحص  یتم إرشادات الصحة  امتثاالً لـ  إلى مساحة العمل والمتعاقدین والبائعین وعمال التوصیل وغیرھم من الزوَّ
ى أو القشعریرة  . یجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص العامة لفحص الدخول السعال وضیق في التنفس وصعوبة في التنفس والحمَّ

أو عن طریق طرق بدیلة مثل أنظمة تسجیل  یمكن إجراء ھذه الفحوصات شخصیًا  الشخص یخضع حالیاً ألوامر العزل أو الحجر الصحي.إذا كان ما و
ار الذین یعانون من ھذه األعراض دخول  الوصول عبر اإلنترنت أو من خالل الالفتات الموضوعة عند مدخل  المنشأة والتي تنص على أنھ ال یجوز للزوَّ

 . . یجب إجراء فحص درجة الحرارة في موقع العمل إذا كان ذلك ممكنًاالمبنى

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

o  :(مصاب) الفحص اإلیجابي 

   إذا لم یتم تلقیح الشخص بالكامل ضدCOVID-19   بحالة معروف إصابتھا بـ   واتصلCOVID-19   أو  أیام  10في آخر
یخضع حالیًا ألوامر الحجر الصحي، فال یجوز لھ الدخول أو العمل في ھذا المجال ویجب إرسالھ إلى المنزل فوًرا للحجر  

 . ph.lacounty.gov/covidquarantineالصحي في المنزل. قم بتزویدھم بتعلیمات الحجر الصحي الموجودة في 

   إذا أظھر الشخص أًیا من األعراض المذكورة أعاله أو یخضع حالًیا ألوامر العزل، فال یجوز لھ الدخول أو العمل في ھذا
 /ph.lacounty.govالمجال ویجب إرسالھ إلى المنزل فوًرا للعزل المنزلي. قم بتزویدھم بتعلیمات العزل الموجودة في 

covidisolation. 

   للحصول على المزید من    غطي األنف والفم.ت ي  ت ال  ة الوجھ المناسب   كمامة   - بدون تكلفة    -یُمنح الموظفون الذین لدیھم اتصال باآلخرین
كمامة   بـ  الخاصة  الویب  صفحة  على  اطلع  العامة    COVID-19المعلومات،  الصحة  عن   .http://publichealthالصادرة 

lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks .  الوجھ في جمیع األوقات خالل یوم العمل عندما یكون على   كمامة یجب أن یرتدي الموظف
بعدم ارتداء    دم رعایتھم الطبیة مق   على الموظفین الذین تلقوا تعلیمات من اتصال أو من المحتمل أن یكون على اتصال باآلخرین. یجب  

ارتداء واقي الوجھ مع ثنیھ على الحافة السفلیة، لالمتثال لتوجیھات الوالیة، طالما تسمح حالتھم بذلك. یفضل ولكن یمكنھم  غطاء للوجھ  
الوجھ    كماماتعلى جمیع الموظفین ارتداء  یجب  ات أحادیة االتجاه.  أن یتناسب الثني مع الذقن. ال یجب استخدام الكمامات المزودة بصمام

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

  الوجھ یومیًا.  كماماتأو استبدال    -إن أمكن    –الوجھ، بما في ذلك الحاجة إلى غسل    اتلكماماالستخدام الصحیح    بشأن ین  یتم توجیھ الموظف 

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

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

العمال. انتقال لعدوى    في مقصورة أو محطة عمل یوفر مسافة أكبر وحواجز بین  عندما یكون    COVID-19من المحتمل أن یحدث 
 الوجھ.  كماماتالموظفون حاضرین معًا عند عدم ارتداء 
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http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
https://dphredcap.ph.lacounty.gov/surveys/?s=RERMHDTWAR
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
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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   یتم تقلیل اإلشغال وزیادة المساحة بین الموظفین في أي غرفة أو منطقة یستخدمھا الموظفون لتناول الوجبات و/أو فترات الراحة. وقد تم
 تحقیق ذلك من خالل:

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

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

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

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

o واء الطلق بمظالت تضمن التباعد الجسدي بین الموظفین. حیثما أمكن، یتم توفیر مناطق لالستراحة في الھ 

   وجھ. ال كمامةالرتداء    النزالء وغیرھم من الذین یجب أن یدخلوا إلى غرف  مشرفي الغرفیتم توجیھ 

   الیدین واستخدام القفازات المناسبة.  معقمیتم توجیھ الموظفین لضمان االلتزام بممارسات نظافة الیدین بما في ذلك تكرار غسل الیدین واستخدام 

  .یُسمح للموظفین بالوقت لغسل أیدیھم بشكل متكرر 

   سلة المھمالت وغسل الیدین على الفور بالصابون والماء الدافئ    المستعملة في   المنادیلیتم تذكیر الموظفین بتغطیة السعال والعطس بمندیل. یجب رمي
 ثانیة على األقل.  20لمدة  

   التباعد الجسدي واستخدام بالمحافظة على  تتعلق  بتعلیمات  التسلیم  الموظفین والبائعین وموظفي  تزوید جمیع  حول  تواجدھم    الوجھ عند  كماماتتم 
 اآلخرین. 

   جمیع سیاسات وإجراءات  یتم تدریب الموظفین بشكل صحیح علىCOVID-19 . 

   قد تم وضع خطةCOVID-19   .مكتوبة ومحددة لموقع العمل، بما في ذلك تقییم المخاطر لجمیع مجاالت العمل 

   لتنفیذ الخطة.  مخصص   أو فریق صغیر شخص   تعیین تم 

o   اسم (أسماء) الشخص (األشخاص) المسؤولین عن االمتثال لـCOVID-19 . 

 _________________________________________________________ 

  یتم تدریب الموظفین على االستخدام الصحیح لمنتجات التنظیف والتطھیر، بما في ذلك متطلباتCal/OSHA    لالستخدام اآلمن. یتم تزوید الموظفین
 وقفازات ومعدات حمایة أخرى حسبما یتطلبھ المنتج.  بمآزر 

   وفقًا للجدول التالي:المبین أدناه، ولكن ال یقل عن مرة یومًیا  را تكربالیتم تطھیر غرف االستراحة الحمامات والمناطق المشتركة األخرى ، 

o غرف االستراحة       _____________________________________________________________ 

o الحمامات               _____________________________________________________________ 

o  أخرى                    _____________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________ 

   معقم الیدین الفعال ضدCOVID-19  :متاح لجمیع الموظفین في الموقع (المواقع) التالیة 

_________________________________________________________________________________ 

  من ھذا البروتوكول على جمیع الموظفین.   تم توزیع نسخ 

   قم بوصف التدابیر األخرى: –اختیاري 

_________________________________________________________________________________ 
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 جتماعيب. تدابیر لضمان التباعد اال

   والجمھور وفیما بینھم، بما في ذلك المناطق التي یصطف    والنزالءلما ال یقل عن ستة أقدام بین الموظفین    جتماعي اال   التباعد یتم تنفیذ تدابیر لضمان
 والموظفون.  النزالءفیھا 

o  ب  یشمل ذلك استخدام األقسام المادیة أو اإلشارات المرئیة (على سبیل المثال، عالمات األرضیات أو العالمات لإلشارة إلى المكان الذي یج
 ). النزالء فیھ الموظفون و/أو أن یقف  

o   المشترك ركوب ال سیارات األجرة و  وصفوف تسجیل الوصول وتسجیل المغادرة ولوبي المصاعد والمقاھي والمطاعم ذلك یشمل . 

o  نزالءأقدام بین الموظفین وال 6  قدرھا  المعامالت حیث ال تتوفر مساحة مادیة  أسطح یتم تثبیت الحواجز المادیة في جمیع . 

   یدین أبواب إما مفتوحة، أو یتم تشغیلھا تلقائًیا أو یدوًیا من ِقبل موظف یقوم في كثیر من األحیان بغسل الیدین و/أو استخدام معقم    ء من النزال یدخل  
 مناسب. 

  لحفاظ على مسافة  في قائمة االنتظار ل النزالء اللوبي حیثما ینطبق ذلك. یتم وضع   موظف استقبالفترة الذروة، بما في ذلك   صفوف یتم تنفیذ إجراءات
 ستة أقدام على األقل بین األطراف.

  التباعد االجتماعي  اتباًعا لممارسات تم ترتیب جمیع األثاث في األماكن العامة . 

   في مناطق استراحة الموظفین، ومناطق التحكم الموحدة، والفصول التدریبیة، والمساحات المكتبیة المشتركة، ونافذة    التباعد الجسديیتم تنفیذ تدابیر
 المناسب بین الموظفین.  التباعد خدمات الموظفین، وغیرھا من المناطق عالیة الكثافة من أجل 

  والتوصیل بدون   التسلیم ائل الراحة باستخدام بروتوكوالت وخدمات غسیل المالبس والتنظیف الجاف وتسلیم وس  النزالءتتم خدمة غرف
 تالمس، حیثما أمكن. 

  موجودین.   النزالءفقط عندما ال یكون بالخدمة غرف النزالء و منظف یقوم 

  المناسب بین الموظفین.  بالتباعد الجسدي  یتم عقد اجتماعات ما قبل المناوبة الخاصة بالموظفین بشكل افتراضي أو في المناطق التي تسمح 

  أوقات وصول الموظفین لتقلیل حجم حركة المرور في الممرات الخلفیة ومصاعد الخدمة.  یتم تقسیم 

  ال یشجع الموظفون على التجمع في مناطق ذات حركة مرور عالیة مثل الحمامات والممرات. إنشاء ممرات اتجاھیة وممرات للمشي
 بعضھم ببعض. شخاص لمس األللقضاء على  - حیثما أمكن - على األقدام 

   األمامي، مراكز األعمال، مناطق خدمة المكتب  الوصول في  الردھات، مناطق تسجیل  المكاتب،  إعادة تصمیم مساحات  االستقبال تم 
 مسافة ستة أقدام على األقل. ل بالتباعد تسمح   للنزالءلضمان مساحة عمل وأماكن إقامة  -حیثما أمكن   -، ومساحات أخرى واإلرشاد 

  ركاب المصعد أقدام بین   6 لمسافة راد أو أفراد األسرة الواحدة في كل مرة ألي مصعد ال یسمح بالتباعد الجسدي أف 4تقتصر سعة المصعد على  
 الوجھ القماشیة. كماماتارتداء ركاب المصعد یجب على جمیع كما 

  تتنافى مع ممارسات التباعد الجسديیُطلب من الموظفین تجنب المصافحة والتحیات المماثلة التي. 

  من شخص إلى شخص لتسلیم البضائع إلى المكاتب المادیة، حیثما أمكن ذلك. تجنب لمس أقالم وحافظات اآلخرین. التواصل  منعیتم 

   اللیاقة البدنیة وخدمات العنایة الشخصیة والتدلیك والمالعب الریاضیة والمطاعم والحانات یجوز فتح وسائل الراحة بالفندق مثل مراكز
 للضیوف والجمھور، شریطة أن یتم تشغیل ھذه المنشآت وفقًا للبروتوكول المعمول بھ. 
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 ج. تدابیر مكافحة العدوى 

 

 إلخ)المساحات المشتركة (مكتب تسجیل الدخول، اللوبي، المصاعد ... 

 ) نظام التكییف والتھویةHVAC .تعتبر التھویة   ) في حالة جیدة، تمت زیادة التھویة إلى أقصى حد ممكن في المناطق المشتركة وغرف النزالء
عالیة الكفاءة، وترقیة مرشحات    ة المتنقل   منظفات الھواء   تركیب   ضع في اعتبارك الفعالة إحدى أھم الطرق للتحكم في انتقال الھباء الجوي الصغیر. 

مناطق  المكاتب، وغرف النزالء و الھواء في المبنى إلى أعلى كفاءة ممكنة، وإجراء تعدیالت أخرى لزیادة كمیة الھواء الخارجي والتھویة في جمیع 
الصادرة عن إدارة الصحة العامة بكالیفورنیا للحصول على    اإلرشادات المؤقتة للتھویة والترشیح وجودة الھواء في البیئات الداخلیةراجع    . العمل 

 معلومات مفصلة.

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

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

   ار أو النزالء إلى المنشأة. یجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال أو یتم إجراء فحص األعراض قبل دخول الزوَّ
ى أو القشعریرة وآخر اختبار إیجابي لفیرو ، وما إذا كان الشخص SARS-CoV-2س  ضیق في التنفس أو صعوبة في التنفس أو الحمَّ

یخضع حالیاً ألوامر العزل أو الحجر الصحي. یمكن إجراء ھذه الفحوصات شخصیًا أو من خالل طرق بدیلة مثل أنظمة تسجیل الوصول  
 المنشورة عند مدخل المنشأة. الالفتاتعبر اإلنترنت أو من خالل 

o .ار الذین یجیبون بنعم على أي من ھذه األسئلة إلى المبنى  یجب أال یدخل الزوَّ

o  بنعم تعلیمات لقصر إقامتھم على غرفھم وأنھ یجب علیھم عدم استخدام المناطق المشتركة.یجب إعطاء الضیوف الذین یجیبون 

o  الفندق تم اختیارھا مسبقًا الستخدامھا من قبل ھؤالء یجوز للنزالء الذین یجیبون بنعم إعادة حجزھم في غرف في منطقة نائیة من 
ل یقوم بالعزل أو الحجر الصحي، مثل فحوصات الصحة الیومیة عبر النزالء. یتم تشجیع الفنادق على تقدیم خدمات إضافیة ألي نزی

 الھاتف وخدمة الغرف والمساعدة بتقدیم خدمات االستقبال واإلرشاد اإلضافیة للسماح للنزیل بالبقاء في غرفتھ. 

  ار الذین یصلون إلى المنشأة بارتداء كمامة الوجھ في جمیع األوقات (باستثن اء أثناء األكل أو الشرب في المناطق یتم تذكیر النزالء والزوَّ
إن أمكن) أثناء تواجدھم في المنشأة أو على أرض المنشأة. ینطبق ھذا على جمیع البالغین واألطفال من   -المخصصة لتناول الطعام 

ارتداء واقي الوجھ عمر سنتین فما فوق. یجب على األشخاص الذین تلقوا تعلیمات بعدم ارتداء كمامة الوجھ من قبل طبیبھم الخاص بھم 
مع ستار عند الحافة السفلیة لالمتثال لتوجیھات الوالیة إذا كانت حالتھم تسمح بذلك. یفضل استخدام الستار الذي یتركب لتحت الذقن.  

نزالء یجب عدم استخدام الكمامات ذات الصمامات أحادیة االتجاه.. لدعم سالمة موظفیك والنزالء اآلخرین، یجب توفیر كمامة للوجھ لل
 الذین یصلون بدونھا. 

o  ار الذین یرفضون ارتداء  الوجھ قد یتم رفض الخدمة لھم ویطلب منھم المغادرة.  كمامةالنزالء والزوَّ

   یجب على الزبائن الذین یصلون إلى الموقع بصحبة أطفال التأكد من بقاء أطفالھم بجانب أحد الوالدین، وتجنب لمس أي شخص آخر أو
 ھم، وارتداء كمامات الوجھ إذا سمح العمر بذلك.أي شيء ال ینتمي إلی 

   یتم إخطار النزالء بأنھ إذا أصیبوا بالمرض أو أصیبوا بطریقة أخرى بـCOVID-19  أو إذا تعرضوا للفیروس المسبب لـ ،COVID-19    أثناء
الفندق. ویجب علیھم الخضوع للعزل أو الحجر   إقامتھم، أو إذا كانوا یخضعون ألي حجر صحي مرتبط بالسفر، فیجب علیھم إخطار إدارة 

 الصحي والبقاء خارج المناطق المشتركة. كما یجب تقدیم خدمات إضافیة لھذا النزیل لتسھیل بقاءه في غرفتھ وخارج المناطق المشتركة.

   المیاه الساخنة والباردة لمدة خمس دقائق قبل إعادة الفتح الستبدال   قم بدفقالتي لم تكن قید التشغیل،    النزالءللمرافق أو غرف  بالنسبة
 المیاه القدیمة في السباكة بالمرفق بمیاه عذبة وآمنة. 
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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
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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   19لالستخدام ضد    المصدقة یتم تنظیف وتعقیم المنتجات-COVID    على القائمة المصدقة من وكالة حمایة البیئة(EPA)  –  استخدامھا    یتم و
 عة. نّ صموفقًا لتعلیمات الشركة ال

o  قائمة الیتم تحدید المنتجات المطھرة فيN  .بمكونات أكثر أمانًا للمصابین بالربو 
   والموظفین الرئیسیین ومناطق االتصال مثل الممرات، مناطق    النزالءعند اإلمكان) في مداخل    -   (بدون لمس  ینالید  معقمیتم تركیب موزعات

 المصاعد، حمامات السباحة، الصالونات ومناطق التمرین.  ردھاتات والمؤتمرات،  االستقبال، ردھات الفندق، مداخل المطاعم، أماكن االجتماع
   قبل  تعملة من  االشیاء المس  في نقل   الزبائن بخدمة  یقومون  والموظفون اآلخرون الذین    ورؤساء الجرسونات  جرسوناترتدي الی یجب أن

 . التعامل قبل  ذات االستعمال لمرة واحدة (األكواب الملوثة واألطباق والمنادیل وما إلى ذلك) قفازات    مثل  أثناء تناول الطعام  الزبائن 
  من تمریر بطاقات االئتمان/الخصم الخاصة   الزبائن یتم تمكین  ث  حی ،  لمطعم بالنسبة ل  مكن یتم تشجیع المعامالت غیر النقدیة. إذا كان ذلك م

 . النزالء من ستعمال اكل أجھزة قراءة البطاقات بالكامل بین  تعقیم بھم، ویتم 
   وقت التعطل" المخطط مسبقًا للمناطق الداخلیة بین االستخدامات لعملیات وصف التدابیر األخرى (على سبیل المثال،  قم ب   –اختیاري"

 ):اإلضافیة للتھویة والتطھیر 
_________________________________________________________________________________ 

  لتسجیل الوصول أو الدفع أو الوصول إلى الغرف أو تقدیم طلبات خاصة، حیثما أمكن.  ات بدون لمسیتم تطبیق تقنی 
o .یتم تعقیم البطاقات الرئیسیة بعد االستخدام 

   ورقم الھاتف وعنوان البرید اإللكتروني الذي    النزیل الذي یتضمن اسم    النزالءالفندق في سجل    نزالء إلى أقصى حد ممكن، یتم تسجیل
 ي وقت التسجیل.یمكن القیام بھ ف

 على األقل مرة    یتم تنظیف وتعقیم الھواتف واألجھزة اللوحیة وأجھزة الكمبیوتر المحمولة والمكاتب واألقالم ومستلزمات العمل األخرى
. یشمل ذلك الھواتف وأجھزة الرادیو وأجھزة الكمبیوتر  )EPAیومیًا أثناء ساعات العمل باستخدام مطھرات معتمدة من وكالة حمایة البیئة (

ومعدات    خدمة الغرفوأجھزة االتصال األخرى ومحطات الدفع وأدوات المطبخ واألدوات الھندسیة وأزرار األمان واألوراق وعربات  
 التنظیف والمفاتیح والساعات الزمنیة وجمیع عناصر االتصال المباشر األخرى.

 الیدین ومنادیل التعقیم، ومعقمات    معقم المناسبة، بما في ذلك    التعقیم مل، والمكاتب، وطاوالت المساعدة بمنتجات  یتم تزوید محطات الع
 بشكل مباشر. الزبائن الید الشخصیة لجمیع الموظفین الذین یساعدون 

  المكانس الكھربائیة مجھزة بفالترHEPA ن كنس األرضیات بالمكانس، حیثما  . یجب على الموظفین استخدام المكانس الكھربائیة بدالً م
 أمكن ذلك. 

 في المناطق ذات حركة المرور العالیة مثل ردھات الفندق، وطاوالت تسجیل الوصول في    تعلیماتوتنفیذ الشامل  الو  الكامل   تنظیفلا
ومكاتب االستقبال، وغرف االستراحة، ومناطق الغداء، ومناطق تغییر المالبس، وأرصفة التحمیل، والمطابخ،    قبال النزالءست مكتب ا

ومكاتب االستقبال، وغرف االستراحة، ومناطق    ومناطق الدخول والخروج بما في ذلك الساللم وأعمدة الساللم والدرابزین والمصعد.
میل، والمطابخ، ومناطق الدخول والخروج بما في ذلك الساللم وأعمدة الساللم والدرابزین الغداء، ومناطق تغییر المالبس، وأرصفة التح

 والمصعد. 
   ومفاتیح اإلضاءة،  ثلج طوال النھار والمساء، بما في ذلك مقابض األبواب، وآالت البیع وال  ذات االستخدام المشتركیتم تنظیف األسطح ،

بشكل متكرر    وغسل الیدین   الحماماتعربات األمتعة، ومقابض أبواب المكوك، ومرافق  والھواتف، وأبواب وضوابط الغسالة والمجفف، و
 . حسب الضرورة بناًء على المناطق المزدحمة أو األسطح المعرضة لألشخاص الذین ال یرتدون كمامات

  وباتھم. ان میتم توفیر الوقت للعمال لتنفیذ ممارسات التنظیف أثناء 
   وتطھیرھا الحمامات  تنظیف  األقلیتم  على  یومیًا  المطھرات    مرة  الشركة    المصدقةباستخدام  لتوجیھات  وفقًا  البیئة  حمایة  وكالة  من 

 عة، وفقًا للجدول التالي:المصنّ 
_________________________________________________________________________________ 

  ،وباتھم و/أو استخدام  ان مغسل أیدیھم بانتظام أثناء    والقائمین على خدمات الغرفاألمتعة،    يوحامل  یجب على سائقي خدمة صف السیارات
 معقم الیدین المناسب.

   إرشادات التباعد   اتباع  الوجھ والحفاظ على كماماتفي حالة توفیر خدمة صف السیارات، یُطلب من سائقي خدمة صف السیارات ارتداء 
 االجتماعي.

   بما في الخاصة بالشخص القائم على خدمة اصطفاف المركباتخدمة  الإذا تم توفیر خدمة النقل أو الحافالت، یجب علیھم االلتزام بمتطلبات ،
) أقدام بقدر  6استخدم سیارة ذات سعة أعلى قدر اإلمكان للسماح بالتباعد الجسدي لمسافة ستة (  .النزالءذلك تنظیف وتعقیم مناطق الجلوس بین 
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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
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
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عدد أقل من    اإلمكان. قم بإنشاء رقم لسعة الركاب وقم بتثبیتھ على جانب السیارة. إذا لزم األمر، قم بتوفیر المزید من رحالت السیارات مع
 أثناء الركوب.  -إن أمكن    -الركاب لكل رحلة. اشترط استخدام كمامات الوجھ من قبل جمیع الركاب والسائق وترك النوافذ مفتوحة لزیادة التھویة  

 ٪. 100أو الحافلة بسعة  الشاحنةإذا تم تلقیح جمیع الركاب والسائقین بالكامل، فیمكن تشغیل 
 النزالءارات الذاتیة مع یتم تشجیع خیارات وقوف السی. 

 
 غرف النزالء

   الین ارتداء الوجھ عند التعامل مع أمتعة النزالء. وحیثما كان ذلك ممكنًا، النزیل ھو من یقوم باستالم شحنات   كماماتیجب على عّمال الفندق/الحمَّ
 غرفة.لل صیلھاوتواألمتعة 

  .المیني بار الموجود في الغرف مفتوح الستخدام النزالء 
 النزالء الشخصیة عند التنظیف. من لمس ممتلكات التقلیلالغرف  يمنظف على یجب 
 انظر إرشادات    الغرف.بتنظیف    القیاموافذ كلما أمكن ذلك لزیادة دوران الھواء عند  فتح النتھویة و/أو  النظام  الغرف تشغیل  منظفي    یجب على

 . التھویة الصحة العامة حول تحسین  
 وقت إضافي لتنظیف الغرف لمراعاة االحتیاطات المطلوبة وللسماح لھم بإجراء تنظیف وتطھیر أكثر دقة للغرف بین الغرف بلمنظفي    حیُسم

 ، عند اللزوم. إقامة كل نزیل
o الغرفتنظیف  للقائمین على یتم توفیر معدات الحمایة المناسبة للتنظیف. 

  األسطح داخل غرف النزالءأثناء التنظیف الیومي، یتم تنظیف وتطھیر . 
 عند الوصول.  نزیلواإلسفنج الجدید غیر المستخدم والمنادیل المطھرة لكل  بكمیة كافیةاألطباق  تنظیف یتم توفیر صابون 
   القھوة والمحمصات وأرفف المؤن ومناطق یتم تنظیف جمیع األجھزة ومناطق المطبخ، بما في ذلك رفوف الثالجة وموقد الفرن وصانعات 

 .نزیلكل  إقامة ى بینأخر
 القائمین تزوید  یتم وضع    الغرف  تنظیفعلى    یتم  المتسخة.  البیاضات  إزالة  عند  أكیاس  ة  المتسخ  البیاضاتبقفازات  الغلقفي  ذات    محكمة 

 مرة واحدة. االستعمال ل
  استخدامھا أم ال.تتم إزالة وتنظیف جمیع المناشف والبیاضات في نھایة كل إقامة بغض النظر عما إذا كان قد تم 
  إرشادات مركز السیطرة على األمراضوالغسیل عند درجة حرارة عالیة وتنظیفھا وفقًا لـ  األسّرةیتم غسل جمیع أغطیة. 
   الطارئة أو العاجلة فقط حسبما یسمح بھ الحاالت    الصیانة غیر األساسیة عندما ال تكون الغرفة مشغولة. التعامل معتتم جدولة جمیع عملیات

 القانون المعمول بھ حیثما أمكن. 
   تركھا عند  من خالل  شیاء  األبالنسبة لغرف النزالء التي یقوم فیھا النزیل بالعزل أو الحجر الصحي، یُنصح الموظفین بمغادرة واسترداد جمیع

 الباب خارج الغرفة. 
   ألي نزیل یقوم بالعزل أو الحجر الصحي في غرفة    -في شكل مكالمات ھاتفیة یومیة    -إذا كان ذلك ممكنًا، یتم إجراء الفحوصات الصحیة

مساعدة النزیل على الخروج من  النزالء. إذا احتاج ذلك النزیل إلى مغادرة الفندق لتلقي الرعایة الطبیة، یقوم موظفو الفندق بالتیسیر من خالل  
 خالل مناطق خالیة من النزالء اآلخرین.

 

 اعتبارات خاصة باإلیجارات قصیرة األجل
 .یتم تقدیم تسجیل الوصول والمغادرة الذاتي أو عن بُعد حیثما أمكن 
 نزیل ة كلإقامبین ة الدقیق یتم تنفیذ أوقات تسجیل الوصول والمغادرة القیاسیة للسماح بعملیات التنظیف. 
   ق التي یتم لمسھا بشكل متكرروتطھیرھا بالكامل بعد كل إقامة. وھذا یشمل مسح وتنظیف وتعقیم جمیع المناط  المستأجرة وحدة  الیتم تنظیف ،

الثالجة    وأسطح العمل وأدوات المطبخ ومقابض  األمامیةلواح  األلتلفزیون ولبما في ذلك قضبان السریر والطاوالت وأجھزة التحكم عن بعد  
 .الوحدة محتویاتومقابض الموقد والمرایا وغیرھا من 

  ساعة، ثم قم بإجراء  24إذا كان من المعروف أن النزیل قد قام بالعزل أو الحجر الصحي في الغرفة، اترك الغرفة مغلقة وغیر مشغولة لمدة
 http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docsتنظیف عمیق على النحو المحدد في مصفوفة التنظیف: 

protection/CleaningMatrix.pdf/. 
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http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceVentilation.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/CleaningMatrix.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/CleaningMatrix.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/CleaningMatrix.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protection/CleaningMatrix.pdf


 إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
 أمر مسؤول الصحة 

 

 

APPENDIX P: Reopening Protocol for Hotels, Lodging and Short-Term Rentals                   Page 9 of 10  
Revised: 5/5/2021 (Arabic) 

   تم تركھا. وھذا یشمل إزالة والتخلص من أي مواد غذائیة قد تكون  ة كل نزیلوالقمامة بین إقام  والنفایاتتتم إزالة جمیع عملیات إعادة التدویر  
 في الثالجة والمجمد وحجرة المؤن.

o ذات االستعمال لمرة واحدةالقمامة بأكیاس  سالل یتم تبطین . 

 المالبس بعد كل استخدام.سالل  یجب تنظیف وتعقیم 

o یمكن غسلھا بعد كل استخدام. يمن الت أوبأكیاس ذات االستعمال لمرة واحدة السالل  یتم تبطین 

 التي یبدو أنھا لم تستخدم.شیاء األبین كل إقامة نزیل، بما في ذلك ھا وتعقیم  تتم إزالة جمیع البیاضات وغسلھا 

o  محكمة الغلق ذات االستعمال لمرة واحدةكیاس أفي  ةالمتسخ البیاضاتاستخدم القفازات عند إزالة البیاضات المتسخة. یتم وضع. 

o .اغسل یدیك بالصابون أو استخدم معقم الیدین فور إزالة القفازات 

  یتم توفیر البیاضات فقط عند الطلب. بل .المستأجرة وحدةالال یتم تخزین بیاضات إضافیة في 

  إرشادات مركز السیطرة على األمراضوالغسیل عند درجة حرارة عالیة وتنظیفھا وفقًا لـ  األسّرةیتم غسل جمیع أغطیة. 

 عة. وھذا یشمل عناصر مثل السجاد والفراش والستائر والمفروشات.جمیع األسطح الناعمة بناًء على تعلیمات الشركة المصنّ  یتم تنظیف 

  المكانس الكھربائیة مجھزة بفالترHEPA .یتم استخدام المكنسة الكھربائیة بدالً من كنس األرضیات بالمكانس، حیثما أمكن . 

   رش و الیتم  الحمام،  األسطح  غرف  مراحیض  متعدد  بمنظف  واألرفف  والخزائن،  واألحواض،  االستحمام،  وأحواض   مصدقاالستحمام، 
 . كنسھا بالمكنسةو/أو  أرضیات الحمامات . یتم مسح المرایا وأي زجاج بشكل صحیح. یتم مسحCOVID-19لالستخدام ضد 

  الیت ورذاذ تعقیم أو منادیل ومعقم للیدین. بصابون یدوي إضافي ومناشف ورقیة وورق التو  المستأجرةوحدة الیتم توفیر 

 

 تأكیدًا دوریًا على اتباع معاییر التنظیف والتطھیر. - عند استخدامھا  -  تقدم شركات التنظیف الخارجیة أو المھنیة 

  عن العقاربإجراءات التنظیف والسالمة سواء قبل أو أثناء اإلقامة، عبر محتوى القائمة وكتیب معلومات  النزالءیتم إخطار . 

 بما یسمح بھ القانون  تتم جدولة جمیع أعمال الصیانة غیر األساسیة عندما ال تكون الوحدة المستأجرة مشغولة. التعامل مع القضایا الطارئة أو العاجلة فقط حس
 ما أمكن.المعمول بھ حیث 

 التكییف والتھویة  نظام  HVAC    .تعتبر التھویة الفعالة إحدى أھم الطرق للتحكم في انتقال الھباء الجوي  في حالة جیدة، تمت زیادة التھویة إلى أقصى حد ممكن
الصادرة    اإلرشادات المؤقتة للتھویة والترشیح وجودة الھواء في البیئات الداخلیةراجع    یتم استخدام مرشحات كفاءة الترشیح العالیة واستبدالھا بانتظام.  الصغیر.

 ومات مفصلة. عن إدارة الصحة العامة بكالیفورنیا للحصول على معل

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

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

 د. تدابیر التواصل مع الجمھور 

   شھادة امتثال سالمة    - إذا تم استالمھا    –أو  یتم نشر نسخة من ھذا البروتوكولCOVID-19   ة الخاصة بالمنشأة في جمیع  لمقاطعة لوس أنجلوس المطبوع
من   للسالمة  لالمتثال  الذاتي  اإلقرار  برنامج  إلكمال  أو  المعلومات  من  لمزید  للمنشأة.  العامة  بزیارة COVID-19المداخل  قم   ،

ert.htmhttp://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19c   المنشأة في  الموقع  في  البروتوكوالت  من  بنسخة  االحتفاظ  المنشآت  على  یجب 
 عند الطلب.  - للمراجعة  

   من أعراض وإجراءات    یعانون  نزالءیتم إخطار النزالء بسیاسات وإجراءات المنشأة قبل وصولھم. یتضمن ھذا الحق في إلغاء الحجوزات لألطراف التي بھا
اال التباعد  ومتطلبات  الجدیدة،  الوصول  المشتركة.  جتماعيتسجیل  والمناطق  الراحة  اإلقامة ووسائل  أماكن  وتعقیم  لتنظیف  یرجى    ووضع جداول زمنیة 

بـ   النزالء المصابین  الفنادق على االستعداد الستیعاب  یتم تشجیع  أنھ  للفیر  COVID-19مالحظة  تم تعرضھم  الذین  الفندق،  أو  وس في غرف معینة في 
 وتسھیل قدرتھم على العزل أو الحجر الصحي. 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
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   الوجھ القماشي، وغسل الیدین أو استخدام المعقم    كمامة یتم نشر الالفتات التي تذّكر النزالء والجمھور بالحفاظ على تباعد جسدي قدره ستة أقدام، وارتداء
 . COVID-19عند الدخول، والبقاء في المنزل إذا كانوا مرضى أو لدیھم أعراض تتوافق مع 

o  الوجھ للنزالء عند الدخول إلى الفندق إذا لم یكن لدیھم واحد.  كماماتسیتم توفیر 

   الوجھ القماشیة.  كماماتیجب ارتداء  وإنھركاب أقصى عدد من ال عدالمصامستعملي التي توضح لویتم نشر الالفتات في المصاعد 

 ھـ. التدابیر التي تضمن الوصول العادل للخدمات الحیویة 

  للزبائن/العمالء. القصوى تم تحدید أولویات تقدیم الخدمات ذات األھمیة 

 .تم نقل المعامالت أو الخدمات التي یمكن تقدیمھا عن بعد عبر اإلنترنت 

  مة. اتخاذ التدابیر لضمان الوصول إلى السلع والخدمات للزبائن الذین لدیھم قیود على التنقل و/أو المعرضین لمخاطر عالیة في األماكن العایتم 
 
 

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

 

 االتصال بالشخص التالي ألیة أسئلة أو تعلیقات حول ھذا البروتوكول: یمكنك 

  اسم جھة اتصال العمل التجاري: 

  رقم الھاتف: 

  : تاریخ آخر تحدیث
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	بروتوكول إعادة فتح الفنادق، والشقق الفندقية والإيجارات قصيرة الأجل: الملحق ع
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	(4) التواصل مع الموظفين والجمهور
	(5) تدابير لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الحيوية.
	يجب معالجة هذه المجالات الرئيسية الخمسة بينما تقوم منشأتك بتطوير أي بروتوكولات لإعادة الفتح.
	يجب على جميع الأعمال التجارية التي تشملها هذه الإرشادات تنفيذ جميع التدابير المعمول بها المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضيح سبب عدم تطبيق أي تدبير لم يتم تطبيقه على العمل التجاري.
	أ. سياسات وممارسات مكان العمل لحماية صحة الموظفين (يرجى اختيار كل ما ينطبق على المنشأة)

	 تم توجيه كل من يمكنه القيام بواجبات عمله من المنزل للقيام بذلك.
	 يتم تكليف الموظفين الضعفاء (أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والحوامل والذين يعانون من حالات صحية مزمنة) بعمل يمكن القيام به من المنزل كلما أمكن ذلك، كما يجب عليهم مناقشة أي مخاوف مع مقدم الرعاية الصحية أو خدمات الصحة المهنية لاتخاذ القرارات ال...
	 تم إخبار جميع الموظفين بعدم القدوم إلى العمل إذا كانوا مرضى، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بوباء COVID-19
	 تقديم معلومات عن مزايا الإجازة التي يرعاها صاحب العمل أو الحكومة التي قد يحق للموظف الحصول عليها مما يجعل من السهل مالياً البقاء في المنزل. يرجى الاطلاع على المعلومات الإضافية عن البرامج الحكومية التي تدعم الإجازات المرضية وتعويضات العمال عن COVID19...
	 تقديم معلومات عن مزايا الإجازة التي يرعاها صاحب العمل أو الحكومة التي قد يحق للموظف الحصول عليها مما يجعل من السهل مالياً البقاء في المنزل. يرجى الاطلاع على المعلومات الإضافية عن البرامج الحكومية التي تدعم الإجازات المرضية وتعويضات العمال عن COVID19...
	 تقديم معلومات عن مزايا الإجازة التي يرعاها صاحب العمل أو الحكومة التي قد يحق للموظف الحصول عليها مما يجعل من السهل مالياً البقاء في المنزل. يرجى الاطلاع على المعلومات الإضافية عن البرامج الحكومية التي تدعم الإجازات المرضية وتعويضات العمال عن COVID19...
	 عند إبلاغك أن اختبار واحد أو أكثر من الموظفين إيجابي، أو لديه أعراض تتوافق مع (حالة) COVID-19، فإن صاحب العمل لديه خطة أو بروتوكول للحالة (الحالات) بعزل أنفسهم في المنزل ويطلب الحجر الصحي الذاتي الفوري من جميع الموظفين الذين تعرضوا في مكان العمل الخاص
	بالحالة (الحالات). يجب على خطة صاحب العمل أن تعمل على تضمين بروتوكولًا لجميع الموظفين المعزولين للوصول إلى أو إجراء اختبار COVID-19 لتحديد ما إذا كانت هناك حالات تعرض إضافية في مكان العمل، والتي قد تتطلب تدابير إضافية لمكافحة COVID-19. راجع إرشادات ا...
	 في حالة تحديد 3 حالات أو أكثر في مكان العمل خلال فترة 14 يومًا، يجب على صاحب العمل الإبلاغ عن هذه المجموعة إلى إدارة الصحة العامة على الرقم3993-397 (888) أو 7821-240 (213) أو عبر الإنترنت على www.redcap.link/covidreport. إذا تم تحديد المجموعة في موق...
	 يتم فحص الدخول قبل دخول الموظفين والمتعاقدين والبائعين وعمال التوصيل وغيرهم من الزوَّار إلى مساحة العمل امتثالاً لـ إرشادات الصحة العامة لفحص الدخول. يجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال وضيق في التنفس وصعوبة في التنفس والحمَّى أو القشعريرة ...
	o الفحص السلبي (غير مصاب). إذا لم يعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم يكن لديه اتصال بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام، فيمكن السماح له بالدخول للعمل في ذلك اليوم.
	o الفحص الإيجابي (مصاب):
	 إذا لم يتم تلقيح الشخص بالكامل ضد COVID-19 واتصل بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام أو يخضع حاليًا لأوامر الحجر الصحي، فلا يجوز له الدخول أو العمل في هذا المجال ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للحجر الصحي في المنزل. قم بتزويدهم بتعليمات الح...
	 إذا أظهر الشخص أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه أو يخضع حاليًا لأوامر العزل، فلا يجوز له الدخول أو العمل في هذا المجال ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للعزل المنزلي. قم بتزويدهم بتعليمات العزل الموجودة في ph.lacounty.gov/ covidisolation.
	 يُمنح الموظفون الذين لديهم اتصال بالآخرين - بدون تكلفة - كمامة الوجه المناسبة التي تغطي الأنف والفم. للحصول على المزيد من المعلومات، اطلع على صفحة الويب الخاصة بـ كمامة COVID-19 الصادرة عن الصحة العامة http://publichealth. lacounty.gov/acd/ncorona20...
	 يتم توجيه الموظفين بشأن الاستخدام الصحيح لكمامات الوجه، بما في ذلك الحاجة إلى غسل – إن أمكن - أو استبدال كمامات الوجه يوميًا.
	 لضمان ارتداء الأقنعة بشكل متسق وصحيح، يحظر على الموظفين تناول الطعام أو الشراب إلا أثناء فترات الراحة عندما يكونون قادرين على إزالة أقنعتهم بأمان وممارسة التباعد الجسدي عن الآخرين. في جميع الأوقات عند تناول الطعام أو الشراب، يجب على الموظفين الحفاظ ...
	 يتم تقليل الإشغال وزيادة المساحة بين الموظفين في أي غرفة أو منطقة يستخدمها الموظفون لتناول الوجبات و/أو فترات الراحة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال:
	o نشر حد أقصى للإشغال يتوافق مع تمكين مسافة لا تقل عن ستة أقدام بين الأشخاص في الغرف أو المناطق المستخدمة لقضاء فترات الاستراحة؛
	o نشر حد أقصى للإشغال يتوافق مع تمكين مسافة لا تقل عن ستة أقدام بين الأشخاص في الغرف أو المناطق المستخدمة لقضاء فترات الاستراحة؛
	o نشر حد أقصى للإشغال يتوافق مع تمكين مسافة لا تقل عن ستة أقدام بين الأشخاص في الغرف أو المناطق المستخدمة لقضاء فترات الاستراحة؛
	o تقسيم فترات الاستراحة أو أوقات الوجبات لتقليل الإشغال في الغرف أو المناطق المستخدمة للوجبات والاستراحات؛
	o وضع الطاولات على مسافة لا تقل عن ثمانية أقدام مع ضمان ستة أقدام بين المقاعد، وإزالة المقاعد أو إحاطتها بشريط لتقليل الإشغال، ووضع علامات على الأرضيات لضمان التباعد، وترتيب المقاعد بطريقة تقلل الاتصال وجهاً لوجه. يتم تشجيع استخدام الحواجز لزيادة منع ...
	o حيثما أمكن، يتم توفير مناطق للاستراحة في الهواء الطلق بمظلات تضمن التباعد الجسدي بين الموظفين.
	 يتم توجيه مشرفي الغرف وغيرهم من الذين يجب أن يدخلوا إلى غرف النزلاء لارتداء كمامة الوجه.
	 يتم توجيه الموظفين لضمان الالتزام بممارسات نظافة اليدين بما في ذلك تكرار غسل اليدين واستخدام معقم اليدين واستخدام القفازات المناسبة.
	 يُسمح للموظفين بالوقت لغسل أيديهم بشكل متكرر.
	 يتم تذكير الموظفين بتغطية السعال والعطس بمنديل. يجب رمي المناديل المستعملة في سلة المهملات وغسل اليدين على الفور بالصابون والماء الدافئ لمدة 20 ثانية على الأقل.
	 تم تزويد جميع الموظفين والبائعين وموظفي التسليم بتعليمات تتعلق بالمحافظة على التباعد الجسدي واستخدام كمامات الوجه عند تواجدهم حول الآخرين.
	 يتم تدريب الموظفين بشكل صحيح على جميع سياسات وإجراءات COVID-19.
	 قد تم وضع خطة COVID-19 مكتوبة ومحددة لموقع العمل، بما في ذلك تقييم المخاطر لجميع مجالات العمل.
	 تم تعيين شخص أو فريق صغير مخصص لتنفيذ الخطة.
	o اسم (أسماء) الشخص (الأشخاص) المسؤولين عن الامتثال لـ COVID-19.
	_________________________________________________________
	 يتم تدريب الموظفين على الاستخدام الصحيح لمنتجات التنظيف والتطهير، بما في ذلك متطلبات Cal/OSHA للاستخدام الآمن. يتم تزويد الموظفين بمآزر وقفازات ومعدات حماية أخرى حسبما يتطلبه المنتج.
	 يتم تطهير غرف الاستراحة الحمامات والمناطق المشتركة الأخرى بالتكرار المبين أدناه، ولكن لا يقل عن مرة يوميًا، وفقًا للجدول التالي:
	o غرف الاستراحة       _____________________________________________________________
	o الحمامات               _____________________________________________________________
	o أخرى                    _____________________________________________________________
	 المواد المطهرة وما يتصل بها متاحة للموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	_________________________________________________________________________________
	 معقم اليدين الفعال ضد COVID-19 متاح لجميع الموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	_________________________________________________________________________________
	 تم توزيع نسخ من هذا البروتوكول على جميع الموظفين.
	 اختياري – قم بوصف التدابير الأخرى:
	_________________________________________________________________________________
	 يتم تنفيذ تدابير لضمان التباعد الاجتماعي لما لا يقل عن ستة أقدام بين الموظفين والنزلاء والجمهور وفيما بينهم، بما في ذلك المناطق التي يصطف فيها النزلاء والموظفون.
	o يشمل ذلك استخدام الأقسام المادية أو الإشارات المرئية (على سبيل المثال، علامات الأرضيات أو العلامات للإشارة إلى المكان الذي يجب أن يقف فيه الموظفون و/أو النزلاء).
	o يشمل ذلك استخدام الأقسام المادية أو الإشارات المرئية (على سبيل المثال، علامات الأرضيات أو العلامات للإشارة إلى المكان الذي يجب أن يقف فيه الموظفون و/أو النزلاء).
	o يشمل ذلك استخدام الأقسام المادية أو الإشارات المرئية (على سبيل المثال، علامات الأرضيات أو العلامات للإشارة إلى المكان الذي يجب أن يقف فيه الموظفون و/أو النزلاء).
	o يشمل ذلك تسجيل الوصول وتسجيل المغادرة ولوبي المصاعد والمقاهي والمطاعم وصفوف سيارات الأجرة والركوب المشترك.
	o يتم تثبيت الحواجز المادية في جميع أسطح المعاملات حيث لا تتوفر مساحة مادية قدرها 6 أقدام بين الموظفين والنزلاء.
	 يدخل النزلاء من أبواب إما مفتوحة، أو يتم تشغيلها تلقائيًا أو يدويًا من قِبل موظف يقوم في كثير من الأحيان بغسل اليدين و/أو استخدام معقم يدين مناسب.
	 يتم تنفيذ إجراءات صفوف فترة الذروة، بما في ذلك موظف استقبال اللوبي حيثما ينطبق ذلك. يتم وضع النزلاء في قائمة الانتظار للحفاظ على مسافة ستة أقدام على الأقل بين الأطراف.
	 تم ترتيب جميع الأثاث في الأماكن العامة اتباعًا لممارسات التباعد الاجتماعي.
	 يتم تنفيذ تدابير التباعد الجسدي في مناطق استراحة الموظفين، ومناطق التحكم الموحدة، والفصول التدريبية، والمساحات المكتبية المشتركة، ونافذة خدمات الموظفين، وغيرها من المناطق عالية الكثافة من أجل التباعد المناسب بين الموظفين.
	 تتم خدمة غرف النزلاء وخدمات غسيل الملابس والتنظيف الجاف وتسليم وسائل الراحة باستخدام بروتوكولات التسليم والتوصيل بدون تلامس، حيثما أمكن.
	 يقوم منظفو غرف النزلاء بالخدمة فقط عندما لا يكون النزلاء موجودين.
	 يتم عقد اجتماعات ما قبل المناوبة الخاصة بالموظفين بشكل افتراضي أو في المناطق التي تسمح بالتباعد الجسدي المناسب بين الموظفين.
	 يتم تقسيم أوقات وصول الموظفين لتقليل حجم حركة المرور في الممرات الخلفية ومصاعد الخدمة.
	 لا يشجع الموظفون على التجمع في مناطق ذات حركة مرور عالية مثل الحمامات والممرات. إنشاء ممرات اتجاهية وممرات للمشي على الأقدام - حيثما أمكن - للقضاء على لمس الأشخاص بعضهم ببعض.
	 تم إعادة تصميم مساحات المكاتب، الردهات، مناطق تسجيل الوصول في المكتب الأمامي، مراكز الأعمال، مناطق خدمة الاستقبال والإرشاد، ومساحات أخرى - حيثما أمكن - لضمان مساحة عمل وأماكن إقامة للنزلاء تسمح بالتباعد لمسافة ستة أقدام على الأقل.
	 تم إعادة تصميم مساحات المكاتب، الردهات، مناطق تسجيل الوصول في المكتب الأمامي، مراكز الأعمال، مناطق خدمة الاستقبال والإرشاد، ومساحات أخرى - حيثما أمكن - لضمان مساحة عمل وأماكن إقامة للنزلاء تسمح بالتباعد لمسافة ستة أقدام على الأقل.
	 تم إعادة تصميم مساحات المكاتب، الردهات، مناطق تسجيل الوصول في المكتب الأمامي، مراكز الأعمال، مناطق خدمة الاستقبال والإرشاد، ومساحات أخرى - حيثما أمكن - لضمان مساحة عمل وأماكن إقامة للنزلاء تسمح بالتباعد لمسافة ستة أقدام على الأقل.
	 تقتصر سعة المصعد على 4 أفراد أو أفراد الأسرة الواحدة في كل مرة لأي مصعد لا يسمح بالتباعد الجسدي لمسافة 6 أقدام بين ركاب المصعد كما يجب على جميع ركاب المصعد ارتداء كمامات الوجه القماشية.
	 يُطلب من الموظفين تجنب المصافحة والتحيات المماثلة التي تتنافى مع ممارسات التباعد الجسدي.
	 يتم منع التواصل من شخص إلى شخص لتسليم البضائع إلى المكاتب المادية، حيثما أمكن ذلك. تجنب لمس أقلام وحافظات الآخرين.
	 يجوز فتح وسائل الراحة بالفندق مثل مراكز اللياقة البدنية وخدمات العناية الشخصية والتدليك والملاعب الرياضية والمطاعم والحانات للضيوف والجمهور، شريطة أن يتم تشغيل هذه المنشآت وفقًا للبروتوكول المعمول به.
	 يجوز فتح وسائل الراحة بالفندق مثل مراكز اللياقة البدنية وخدمات العناية الشخصية والتدليك والملاعب الرياضية والمطاعم والحانات للضيوف والجمهور، شريطة أن يتم تشغيل هذه المنشآت وفقًا للبروتوكول المعمول به.
	 يجوز فتح وسائل الراحة بالفندق مثل مراكز اللياقة البدنية وخدمات العناية الشخصية والتدليك والملاعب الرياضية والمطاعم والحانات للضيوف والجمهور، شريطة أن يتم تشغيل هذه المنشآت وفقًا للبروتوكول المعمول به.
	 يتم إجراء فحص الأعراض قبل دخول الزوَّار أو النزلاء إلى المنشأة. يجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال أو ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس أو الحمَّى أو القشعريرة وآخر اختبار إيجابي لفيروس SARS-CoV-2، وما إذا كان الشخص يخضع حالياً لأوامر العزل...
	o يجب ألا يدخل الزوَّار الذين يجيبون بنعم على أي من هذه الأسئلة إلى المبنى.
	o يجب إعطاء الضيوف الذين يجيبون بنعم تعليمات لقصر إقامتهم على غرفهم وأنه يجب عليهم عدم استخدام المناطق المشتركة.
	o يجوز للنزلاء الذين يجيبون بنعم إعادة حجزهم في غرف في منطقة نائية من الفندق تم اختيارها مسبقًا لاستخدامها من قبل هؤلاء النزلاء. يتم تشجيع الفنادق على تقديم خدمات إضافية لأي نزيل يقوم بالعزل أو الحجر الصحي، مثل فحوصات الصحة اليومية عبر الهاتف وخدمة ال...
	 يتم تذكير النزلاء والزوَّار الذين يصلون إلى المنشأة بارتداء كمامة الوجه في جميع الأوقات (باستثناء أثناء الأكل أو الشرب في المناطق المخصصة لتناول الطعام - إن أمكن) أثناء تواجدهم في المنشأة أو على أرض المنشأة. ينطبق هذا على جميع البالغين والأطفال من ع...
	 يتم تذكير النزلاء والزوَّار الذين يصلون إلى المنشأة بارتداء كمامة الوجه في جميع الأوقات (باستثناء أثناء الأكل أو الشرب في المناطق المخصصة لتناول الطعام - إن أمكن) أثناء تواجدهم في المنشأة أو على أرض المنشأة. ينطبق هذا على جميع البالغين والأطفال من ع...
	 يتم تذكير النزلاء والزوَّار الذين يصلون إلى المنشأة بارتداء كمامة الوجه في جميع الأوقات (باستثناء أثناء الأكل أو الشرب في المناطق المخصصة لتناول الطعام - إن أمكن) أثناء تواجدهم في المنشأة أو على أرض المنشأة. ينطبق هذا على جميع البالغين والأطفال من ع...
	o النزلاء والزوَّار الذين يرفضون ارتداء كمامة الوجه قد يتم رفض الخدمة لهم ويطلب منهم المغادرة.
	 يجب على الزبائن الذين يصلون إلى الموقع بصحبة أطفال التأكد من بقاء أطفالهم بجانب أحد الوالدين، وتجنب لمس أي شخص آخر أو أي شيء لا ينتمي إليهم، وارتداء كمامات الوجه إذا سمح العمر بذلك.
	 يتم إخطار النزلاء بأنه إذا أصيبوا بالمرض أو أصيبوا بطريقة أخرى بـ COVID-19، أو إذا تعرضوا للفيروس المسبب لـ COVID-19 أثناء إقامتهم، أو إذا كانوا يخضعون لأي حجر صحي مرتبط بالسفر، فيجب عليهم إخطار إدارة الفندق. ويجب عليهم الخضوع للعزل أو الحجر الصحي و...
	 بالنسبة للمرافق أو غرف النزلاء التي لم تكن قيد التشغيل، قم بدفق المياه الساخنة والباردة لمدة خمس دقائق قبل إعادة الفتح لاستبدال المياه القديمة في السباكة بالمرفق بمياه عذبة وآمنة.
	 يتم تنظيف وتعقيم المنتجات المصدقة للاستخدام ضد COVID-19 على القائمة المصدقة من وكالة حماية البيئة (EPA) – ويتم استخدامها وفقًا لتعليمات الشركة المصنّعة.
	 يتم تركيب موزعات معقم اليدين (بدون لمس - عند الإمكان) في مداخل النزلاء والموظفين الرئيسيين ومناطق الاتصال مثل الممرات، مناطق الاستقبال، ردهات الفندق، مداخل المطاعم، أماكن الاجتماعات والمؤتمرات، ردهات المصاعد، حمامات السباحة، الصالونات ومناطق التمرين.
	 يجب أن يرتدي الجرسونات ورؤساء الجرسونات والموظفون الآخرون الذين يقومون بخدمة الزبائن في نقل الاشياء المستعملة من قبل الزبائن أثناء تناول الطعام مثل (الأكواب الملوثة والأطباق والمناديل وما إلى ذلك) قفازات ذات الاستعمال لمرة واحدة قبل التعامل.
	 يتم تشجيع المعاملات غير النقدية. إذا كان ذلك ممكن بالنسبة للمطعم، حيث يتم تمكين الزبائن من تمرير بطاقات الائتمان/الخصم الخاصة بهم، ويتم تعقيم أجهزة قراءة البطاقات بالكامل بين كل استعمال من النزلاء.
	 اختياري – قم بوصف التدابير الأخرى (على سبيل المثال، "وقت التعطل" المخطط مسبقًا للمناطق الداخلية بين الاستخدامات لعمليات للتهوية والتطهير الإضافية):
	_________________________________________________________________________________
	 يتم تطبيق تقنيات بدون لمس لتسجيل الوصول أو الدفع أو الوصول إلى الغرف أو تقديم طلبات خاصة، حيثما أمكن.
	 إلى أقصى حد ممكن، يتم تسجيل نزلاء الفندق في سجل النزلاء الذي يتضمن اسم النزيل ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني الذي يمكن القيام به في وقت التسجيل.
	 يتم تنظيف وتعقيم الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكاتب والأقلام ومستلزمات العمل الأخرى على الأقل مرة يوميًا أثناء ساعات العمل باستخدام مطهرات معتمدة من وكالة حماية البيئة (EPA). يشمل ذلك الهواتف وأجهزة الراديو وأجهزة الكمبيوتر ...
	 يتم تزويد محطات العمل، والمكاتب، وطاولات المساعدة بمنتجات التعقيم المناسبة، بما في ذلك معقم اليدين ومناديل التعقيم، ومعقمات اليد الشخصية لجميع الموظفين الذين يساعدون الزبائن بشكل مباشر.
	 المكانس الكهربائية مجهزة بفلاتر HEPA. يجب على الموظفين استخدام المكانس الكهربائية بدلاً من كنس الأرضيات بالمكانس، حيثما أمكن ذلك.
	 التنظيف الكامل والشامل وتنفيذ التعليمات في المناطق ذات حركة المرور العالية مثل ردهات الفندق، وطاولات تسجيل الوصول في مكتب استقبال النزلاء ومكاتب الاستقبال، وغرف الاستراحة، ومناطق الغداء، ومناطق تغيير الملابس، وأرصفة التحميل، والمطابخ، ومناطق الدخول ...
	 يتم تنظيف الأسطح ذات الاستخدام المشترك طوال النهار والمساء، بما في ذلك مقابض الأبواب، وآلات البيع والثلج، ومفاتيح الإضاءة، والهواتف، وأبواب وضوابط الغسالة والمجفف، وعربات الأمتعة، ومقابض أبواب المكوك، ومرافق الحمامات وغسل اليدين بشكل متكرر حسب الضرو...
	 يتم توفير الوقت للعمال لتنفيذ ممارسات التنظيف أثناء مناوباتهم.
	 يتم تنظيف الحمامات وتطهيرها مرة يوميًا على الأقل باستخدام المطهرات المصدقة من وكالة حماية البيئة وفقًا لتوجيهات الشركة المصنّعة، وفقًا للجدول التالي:
	_________________________________________________________________________________
	 يجب على سائقي خدمة صف السيارات، وحاملي الأمتعة، والقائمين على خدمات الغرف غسل أيديهم بانتظام أثناء مناوباتهم و/أو استخدام معقم اليدين المناسب.
	 في حالة توفير خدمة صف السيارات، يُطلب من سائقي خدمة صف السيارات ارتداء كمامات الوجه والحفاظ على اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.
	 يجب على عمّال الفندق/الحمَّالين ارتداء كمامات الوجه عند التعامل مع أمتعة النزلاء. وحيثما كان ذلك ممكنًا، النزيل هو من يقوم باستلام شحنات الأمتعة وتوصيلها للغرفة.
	 الميني بار الموجود في الغرف مفتوح لاستخدام النزلاء.
	 يجب على منظفي الغرف التقليل من لمس ممتلكات النزلاء الشخصية عند التنظيف.
	 يُسمح لمنظفي الغرف بوقت إضافي لتنظيف الغرف لمراعاة الاحتياطات المطلوبة وللسماح لهم بإجراء تنظيف وتطهير أكثر دقة للغرف بين إقامة كل نزيل، عند اللزوم.
	o يتم توفير معدات الحماية المناسبة للتنظيف للقائمين على تنظيف الغرف.
	 أثناء التنظيف اليومي، يتم تنظيف وتطهير الأسطح داخل غرف النزلاء.
	 يتم توفير صابون تنظيف الأطباق بكمية كافية والإسفنج الجديد غير المستخدم والمناديل المطهرة لكل نزيل عند الوصول.
	 يتم تنظيف جميع الأجهزة ومناطق المطبخ، بما في ذلك رفوف الثلاجة وموقد الفرن وصانعات القهوة والمحمصات وأرفف المؤن ومناطق أخرى بين إقامة كل نزيل.
	 يتم تزويد القائمين على تنظيف الغرف بقفازات عند إزالة البياضات المتسخة. يتم وضع البياضات المتسخة في أكياس محكمة الغلق ذات الاستعمال لمرة واحدة.
	 تتم إزالة وتنظيف جميع المناشف والبياضات في نهاية كل إقامة بغض النظر عما إذا كان قد تم استخدامها أم لا.
	 يتم غسل جميع أغطية الأسرّة والغسيل عند درجة حرارة عالية وتنظيفها وفقًا لـ إرشادات مركز السيطرة على الأمراض.
	 تتم جدولة جميع عمليات الصيانة غير الأساسية عندما لا تكون الغرفة مشغولة. التعامل مع الحالات الطارئة أو العاجلة فقط حسبما يسمح به القانون المعمول به حيثما أمكن.
	 بالنسبة لغرف النزلاء التي يقوم فيها النزيل بالعزل أو الحجر الصحي، يُنصح الموظفين بمغادرة واسترداد جميع الأشياء من خلال تركها عند الباب خارج الغرفة.
	 إذا كان ذلك ممكنًا، يتم إجراء الفحوصات الصحية - في شكل مكالمات هاتفية يومية - لأي نزيل يقوم بالعزل أو الحجر الصحي في غرفة النزلاء. إذا احتاج ذلك النزيل إلى مغادرة الفندق لتلقي الرعاية الطبية، يقوم موظفو الفندق بالتيسير من خلال مساعدة النزيل على الخر...
	 يتم تقديم تسجيل الوصول والمغادرة الذاتي أو عن بُعد حيثما أمكن.
	 يتم تنفيذ أوقات تسجيل الوصول والمغادرة القياسية للسماح بعمليات التنظيف الدقيقة بين إقامة كل نزيل.
	 يتم تنظيف الوحدة المستأجرة وتطهيرها بالكامل بعد كل إقامة. وهذا يشمل مسح وتنظيف وتعقيم جميع المناطق التي يتم لمسها بشكل متكرر، بما في ذلك قضبان السرير والطاولات وأجهزة التحكم عن بعد للتلفزيون والألواح الأمامية وأسطح العمل وأدوات المطبخ ومقابض الثلاجة...
	 إذا كان من المعروف أن النزيل قد قام بالعزل أو الحجر الصحي في الغرفة، اترك الغرفة مغلقة وغير مشغولة لمدة 24 ساعة، ثم قم بإجراء تنظيف عميق على النحو المحدد في مصفوفة التنظيف: http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs /protection/Cleaning...
	 تتم إزالة جميع عمليات إعادة التدوير والنفايات والقمامة بين إقامة كل نزيل. وهذا يشمل إزالة والتخلص من أي مواد غذائية قد تكون تم تركها في الثلاجة والمجمد وحجرة المؤن.
	o يتم تبطين سلال القمامة بأكياس ذات الاستعمال لمرة واحدة.
	 يجب تنظيف وتعقيم سلال الملابس بعد كل استخدام.
	o يتم تبطين السلال بأكياس ذات الاستعمال لمرة واحدة أو من التي يمكن غسلها بعد كل استخدام.
	 تتم إزالة جميع البياضات وغسلها وتعقيمها بين كل إقامة نزيل، بما في ذلك الأشياء التي يبدو أنها لم تستخدم.
	o استخدم القفازات عند إزالة البياضات المتسخة. يتم وضع البياضات المتسخة في أكياس محكمة الغلق ذات الاستعمال لمرة واحدة.
	o اغسل يديك بالصابون أو استخدم معقم اليدين فور إزالة القفازات.
	 لا يتم تخزين بياضات إضافية في الوحدة المستأجرة. بل يتم توفير البياضات فقط عند الطلب.
	 يتم غسل جميع أغطية الأسرّة والغسيل عند درجة حرارة عالية وتنظيفها وفقًا لـ إرشادات مركز السيطرة على الأمراض.
	 يتم تنظيف جميع الأسطح الناعمة بناءً على تعليمات الشركة المصنّعة. وهذا يشمل عناصر مثل السجاد والفراش والستائر والمفروشات.
	 المكانس الكهربائية مجهزة بفلاتر HEPA. يتم استخدام المكنسة الكهربائية بدلاً من كنس الأرضيات بالمكانس، حيثما أمكن.
	 يتم رش المراحيض الحمام، وغرف الاستحمام، وأحواض الاستحمام، والأحواض، والخزائن، والأرفف بمنظف متعدد الأسطح مصدق للاستخدام ضد COVID-19. يتم مسح المرايا وأي زجاج بشكل صحيح. يتم مسح أرضيات الحمامات و/أو كنسها بالمكنسة.
	يجب إدراج أي تدابير إضافية غير مدرجة أعلاه في صفحات منفصلة،  والتي يجب على العمل التجاري إرفاقها بهذا المستند.
	يجب إدراج أي تدابير إضافية غير مدرجة أعلاه في صفحات منفصلة،  والتي يجب على العمل التجاري إرفاقها بهذا المستند.
	يجب إدراج أي تدابير إضافية غير مدرجة أعلاه في صفحات منفصلة،  والتي يجب على العمل التجاري إرفاقها بهذا المستند.



