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 الخارجیة للمالعب فتح إعادةبروتوكول 
 

 

 

 

األماكن المعینة بأمان.  بعض فتح بإعادة للسماح العامة، والصحیة العلمیة بالخبرة مدعوًما مرحلیًا نھًجا أنجلوس لوس بمقاطعة  العامة الصحة إدارة تتبنى
  یفرضھا التي الشروط إلى  باإلضافة . بالوالیة  العامة الصحة مسؤولموجب األمر الصادر من ب  بفتحھا المسموح الخارجیة  بالمالعب  خاصة أدناه المتطلبات

 . المرجعیة قائمة ال في  علیھا المنصوص للشروط  أیًضا األماكن تمتثل أن یجب  المحددة، األماكن ھذه  على الحاكم

  الداخلیة  المالعب بفتح حالیًا یُسمح ال. األخرى والمواقع والمخیمات الحدائق في الموجودة الخارجیة المالعب على البروتوكول ھذا ینطبق
 . العائلیة الترفیھ ومراكز

 
ف   لخدمة أساسي بشكل مصممة وھي واالستخدام، للدخول ومجانیة، الطلق الھواء في بالكامل تقع التي المالعب تلك بأنھ الخارجي الملعب یُعرَّ
 تھدف والتي ذلك، إلى وما واألراجیح ،والزالقات اللعب، ھیاكل مثل الترفیھیة، المعدات عادةً  وتتضمن میل نصف نطاق في القریبین السكان

  ولكن  المدرسة، قبل ما لمرحلة الدولة من مفوضة خارجیة مساحة الخارجیة المالعب توفر أن یمكن. ونموھم البدنیة األطفال صحة إثراء إلى
 . األخرى المدارس مع أو الجمھور مع التداخل لتجنب مسبقًا استخدامھا جدولة یجب

 
 .بأمان ديجس ال التباعد أو العدوى مكافحة بمتطلبات االلتزام یمكن ال كان إذا  مغلقًا الملعب إبقاء في بالحق والمقاطعة المدینة وكاالت تحتفظ

 
اإللكتروني لمقاطعة لوس أنجلوس    موقعال  االطالع على   من  تأكد  لذا   إضافیة،  ر دصاوم  معلومات  توفرت   كلما  المستند  ھذا   تحدیث  یتم  قد:  یلي   ما  مالحظة   یرجى
واإلرشادات ذات   المستند ھذا التي تطرأ على  تحدیثاتال أي على  للحصول بانتظام / http://www.ph.lacounty.gov/media/CoronavirusU32T على

 الصلة. 

 تغطي القائمة المرجعیة ما یلي: 

 الموظفین صحة  لحمایة العمل  مكان وممارسات  سیاسات )1(

 الجسدي  التباعد لضمان تدابیر )2(

 العدوى  مكافحة لضمان تدابیر )3(

 والجمھور  الموظفین مع التواصل  )4(

 . الحیویة   الخدمات إلى العادل  الوصول  لضمان تدابیر )5(

 

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

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

  التجاري: اسم العمل 

  عنوان المنشأة: 

  
 تدابیر لضمان التباعد الجسديأ. 

 

 آخر التحدیثات: 
  مفتوحة  غیر سكنیة  أماكن في  الواقعة  الخارجیة  المالعب  فتح إعادة إمكانیة لتوضیح التحدیث تم : 20/ 23/11

 . لالستخدام فتحھا  إلعادة اتحادیة  حكومة   أو مقاطعة أو  والیة   أو مدینة  بواسطة المالعب  إدارة  یلزم ال . للجمھور
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  أخرى  مرئیة  مؤشرات أو بشریط  عالمة  وضع اعتبارك في ضع واحد، طفل من أكثر تستوعب أن یمكن التي المناطق  أو اللعب  لھیاكل بالنسبة  
 . أقدام 6 بعد  على  كانوا  إذا ما تقییم  على األطفال لمساعدة

 األقل على  أقدام 6  بعد على مختلفة  أسر  من األطفال إبقاء  علیھم یتعین أنھ   البالغین/الرعایة  مقدمي  تذكیر  یتم . 
 الوقت  ذلك  خالل وسعأ  على نطاق  الجمھور أمام الملعب  إغالق  فیجب الملعب، إلى سیصل   مسبقًا  مجدول نشاط   ھناك كان إذا . 
 في  األطفال یظل أن یجب حیث والشباب لألطفال األخرى والبرامج المدرسة  خارج  الوقت  وبرامج والمدارس  األطفال رعایة  لبرامج یجوز ال  

 األطفال  لرعایة   یجوز  -   الملعب  القائم على تشغیل  سمح  إذا  -   ذلك  ومع.  للجمھور  مفتوحة   فیھا  تكون  التي  األوقات  خالل  المالعب  استخدام  مجموعات
  الحفاظ  المجموعات على  یجب الملعب، في التواجد أثناء . البرنامج بواسطة  للملعب الحصري لالستخدام وقت  حجز آخر  برنامج أي  أو  المدرسة  أو

 . االختالط  وتجنب الفصل على

 ب. تدابیر لمكافحة العدوى

 
 ھذا  ینطبق. الملعب في تواجدھم أثناء األوقات جمیع في الوجھ  غطاء  بارتداء -  الملصقة الالفتات  خالل من -  الملعب إلى یصلون الذین ارالزوَّ  تذكیر یتم  

  بھم  الخاص الطبیة  الرعایة  مقدم  قبل  من  للوجھ  غطاء  ارتداء بعدم  توجیھھم تم الذین األفراد فقط  یُعفى. فوق  وما سنتین بعمر واألطفال  البالغین جمیع على
 . خارجي   ملعب إلى الذھاب  قرار   اتخاذ قبل  واآلخرین لھا یتعرضون التي المخاطر  مراعاة علیھم یجب  ولكن أیًا منھا ارتداء من
 المبنى إلى األعراض  من یعانون الذین ار الزوَّ  دخول بعدم تفید الملعب  في  الفتات وضع أیًضا  یجب . 
 الذي  الیدین معقم استخدم. الكثیف االستخدام أوقات في خاصة الیدین، نظافة لتسھیل المطھرات أو الیدین غسل  محطات  بتوفیر قم  ن،ممك حد أقصى  إلى  

 .والبالغین  لألطفال  العالیة لسمیتھا نظًرا  المیثانول على تحتوي  التي األیدي  معقمات مطلقًا تستخدم  ال). أیزوبروبانول ٪ 70 أو  إیثانول ٪ 60(  على یحتوي
 الملعب  معدات  استخدام وبعد  قبل ألطفالھم الیدین معقم لتوفیر مستعدین البالغون والمشرفون  الرعایة ومقدمو  اآلباء یكون أن  یجب . 
 ضد لالستخدام  المعتمدة المنتجات  استخدام  المالعب  القائمین على تشغیل  على  یجب الكیمیائیة، التنظیف  مواد  اختیار عند COVID-19 قائمة  في N  

  الناشئة،  الفیروسیة األمراض مسببات  ضد  فعالة  أنھا على  فة المصنَّ  المطھرات  استخدم. المنتج تعلیمات واتباع) EPA( البیئة  حمایة  وكالة  من المعتمدة
.  لألسطح  مناسبة األقل  على ٪ 70 كحول بنسبة   على تحتوي  كحولیة محالیل  أو ،)الماء من جالون   لكل كبیرة مالعق  5(  المخففة  المنزلیة التبییض ومحالیل 

  أو  المنظفات  یستخدمون الذین العمال  على  یجب . اآلمن لالستخدام Cal/OSHA ومتطلبات  عة المصنَّ  الشركة  توجیھات على  للموظفین تدریب  توفیر
 .المنتج على النحو الذي یقتضیھ الحمایة معدات من  وغیرھا القفازات  ارتداء المطھرات 

 الحاجة عند -  منھا كافیة إمدادات على والحصول  األغراض  متعددة والمطھرات  المنظفات استخدام على العمال  جمیع تدریب من تأكد . 

 جـ. تدابیر التواصل مع الجھور

 
 واالستخدام  الحالیة  البروتوكوالت  حول  واضحة  معلومات ) إلخ االجتماعي، التواصل  وسائل ،الموقع اإللكتروني( الملعب في اإلنترنت عبر المنافذ  توفر  

 . الجسدي  التباعد ومتطلبات  العدوى  مكافحة وممارسات  الوجھ  ألغطیة  المطلوب
 العدوى  ومكافحة  الجسدي  التباعد بمتطلبات ارالزوَّ  لتذكیر الخارجیة  المالعب جمیع  في  الفتات وضعالقائمین على تشغیل المنشأة  على  یجب : 

o الملعب في  تواجده  أثناء األوقات  جمیع  في  للوجھ غطاء ارتداء أكثر أو عامین العمر من یبلغ شخص كل  على  یجب . 
o التنفس  في  صعوبة أو التنفسفي  ضیق  أو  السعال  أو ىبالحمَّ  مریًضا  كنت  إذا المنزل  في  ابق . 
o األوقات جمیع في الوجھ  كمامات ارتداء  لضمان الملعب، في الشرب  أو الطعام بتناول یُسمح ال . 
o  لیسوا  الذین اآلخرین من األقل  على  أقدام 6 مسافة التباعد ل على یحافظون  أنھم من  والتأكد أطفالھم مراقبة  الرعایة مقدمي  أو  البالغین من یُطلب  

 . وحدتھم المعیشیة من  جزًءا
o للملعب زیارتك وبعد  قبل  یدیك عقم أو اغسل . 
o الملعب في  اآلخرون یكون عندما دقیقة  30 على الزیارات  تقتصر أن  یجب . 
o حاضرین اآلخرون یكون عندما الملعب  بتجنب كامنة  طبیة  حاالت  من یعانون الذین  واألشخاص السن كبار تذكیر یجب . 

 
 

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

 :البروتوكول ھذا حول تعلیقات أو أسئلة  ألیة التالي بالشخص االتصال یمكنك
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  اسم جھة اتصال العمل التجاري:

  رقم الھاتف:

  تاریخ آخر مراجعة:
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