
 سلجنآ سل ناتسرهش یمومع تشادهب هرادا
 تشادهب رسفا نامرف

 

 

 

Reopening Protocol for Outdoor Playgrounds (Farsi)      Page 1 of 3  
11/23/2020 

 

 زابرس يزاب ياهنیمز يارب ییاشگزاب لکتورپ
 

 
 هب نآ بجوم هب هک ،دیامنیم ذاختا یمومع تشادهب ناصصختم و یملع تیامح اب ياهلحرم يدرکیور سلجنآ سل ناتسرهش یمومع تشادهب هرادا
 ،یمومع تشادهب هرادا یتلایا رسفا مکح قباطم هک تسا زابرس يزاب ياهنیمز صتخم ریز طیارش .دوشیم هداد نمیا ییاشگزاب هزاجا نکاما زا یخرب
 رد هدشناونع طورش زا دیاب نینچمه اههاگدروآ نیا ،رادنامرف طسوت صاخ ياههاگدروآ نیا رب هدش لامعا طورش رب هوالع .دنتسه ییاشگزاب هب زاجم
 .دنیامن يوریپ تسیل کچ نیا

 
 .دنکیم قدص مومع سرتسد لباق نکاما رگید و اههاگودرا ،اهكراپ رد عقاو زابرس يزاب ياهنیمز دروم رد لکتورپ نیا
  
 يارب لوا يهجرد رد ،تسا ناگیار نآ هب دورو و هدافتسا ،دناهدش عقاو زاب ياضف رد ًالماک هک دوشیم قالطا يزاب ياهنیمز هب زابرس يزاب نیمز
 تازیهجت ياراد ًالومعم ،ناکدوک ومن و دشر و یکیزیف تمالس تیوقتروظنم هب و دناهدش یحارط یلیام مین هدودحم رد رواجم نانکاس هب یناسرتمدخ
 شیپ ناکدوک رایتخا رد ار یتلایا هدش ررقم زاب ياضف دناوتیم زابرس يزاب ياهنیمز .دنتسه هریغ و اهبات ،اههرسرس ،يزاب ياههزاس دننام ،یحیرفت
  .ددرگ يریگولج رگید سرادم اب ای مدرم مومع اب یناشوپمه زا ات دوش يزیرهمانرب لبق زا دیاب نآ زا هدافتسا اما ،دنهد رارق یناتسبد
 
 ،هطوبرم ناتسرهش و يرهش ياهداهن يارب يزاب نیمز یلیطعت قح ،نمیا تروص هب یکیزیف يراذگهلصاف ای تیارس لرتنک تیاعر مدع تروص رد
  .تسا ظوفحم
 
 هک دییامن لصاح نانیمطا اذل ،دوش یناسرزورب یلیمکت عبانم و تاعالطا نتفرگ رارق سرتسد رد اب تسا نکمم دنس نیا :دیشاب هتشاد رظن رد ًافطل
 تیاس بو نیا قیرط زا ار طبترم ياهییامنهار و دنس نیا یناسرزورب هنوگره هب یبایتسد تهج رمتسم تروص هب ار سلجنآ سل ناتسرهش تیاس بو

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/ دییامنیم یسررب.  
 
  :دوشیم لماش ار ریز دراوم تسیل کچ نیا

  نانکراک تمالس زا تظافح يارب راک لحم ياههمانهویش و اهتسایس )1(
  یکیزیف يراذگهلصاف نیمضت يارب یتامادقا )2(
  تیارس لرتنک نیمضت يارب یتامادقا )3(
  دارفا مومع و نانکراک اب طابترا )4(
  يرورض تامدخ هب هنالداع یسرتسد نیمضت يارب یتامادقا )5(

  .دنریگ رارق هجوت دروم دیاب يدیلک يهزوح جنپ نیا ،امش يهعومجم رد ییاشگزاب لکتورپ هنوگره نیودت نیح رد
  

 دنیامن ارجا ار ریز رد هدش رکذ يدربراک تامادقا يهمه دیاب ،امنهار نیا ششوپ تحت زابرس يزاب ياهنیمز ناگدننادرگ يهیلک
  .تسا هدوبن ارجا لباق ،دوشیمن ارجا هک یمادقا ره لیلد هچ هب هک دنشاب هتکن نیا حیضوت يهدامآ و

 
  :هعومجم مان

  :هعومجم سردآ
 

A. یکیزیف يراذگهلصاف نیمضت يارب یتامادقا 
 

q کمک ناکدوک هب ات دیشاب هتشاد رظن دم ار يرصب مئالع ریاس ای راون اب يراذگتمالع ،دنتسه كدوک 1 زا شیب تیفرظ ياراد هک یقطانم ای يزاب ياههزاس يارب 
  .ریخ ای تسا رارقرب نانآ نیب یتوف 6 هلصاف ایآ دنهد صیخشت دینک

q دنیامن ظفح ار فلتخم ياههداوناخ زا ناکدوک یتوف 6 لقادح هلصاف دنفظوم نانآ هک دوشیم يروآدای نالاسگرزب/نیبقارم هب.  

q دوش هتسب دارفا مومع يور هب ،تدم نآ یط دیاب يزاب نیمز ،دوب دهاوخ يزاب نیمز هب یسرتسد مزلتسم هک دراد دوجو ياهدشيزیرهمانربشیپزا تیلاعف رگا.  

q يور هب يزاب نیمز هک ىنامز ناکدوک تسا مزال نآ رد هک ناناوجون و ناکدوک ىاههمانرب ریاس و هسردم زا جراخ ىاههمانرب ،سرادم ،ناکدوک زا تبقارم ىاههمانرب 
 تبقارم ياههمانرب ،دهد هزاجا يزاب نیمز يهدننادرگ رگا ،لاح نیا اب .دنتسین يزاب نیمز زا هدافتسا هب زاجم ،دننامب ناشياهيزابمه ياههورگ رد ،تسا زاب مومع

 :ریخا ياهیناسرزورب
 زاب مومع يور هب هک ،ینوکسم ياهطیحم رد عقاو زابرس يزاب ياهنیمز دیامن حیرصت ات دش یناسرزور هب :11/23/20

 ،تلایا ،رهش رظن تحت تیلاعف هب يزاین ،هدافتسا تهج ییاشگزاب روظنمهب يزاب ياهنیمز .دنتسه ییاشگزاب هب زاجم ،دنتسین
  .دنرادن لاردف تلود ای ناتسرهش
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 ،يزاب نیمز رد روضح ماگنه .دنیامن ورزر هطوبرم همانرب طسوت يزاب نیمز زا يراصحنا هدافتسا يارب ار ینامز دنناوتیم اههمانرب ریاس ای هسردم ،ناکدوک زا
  .دنزیهرپب ندش بیکرت زا و دنشاب رگیدکی زا ادج دیاب يزابمه ياههورگ

 
B. تیارس لرتنک يارب یتامادقا  

 
q رد رما نیا .دنشوپب تروص ششوپ ،يزاب نیمز رد روضح ماگنه هراومه هک دوشیم يروآدای هدشبصن مئالع قیرط زا دنوشیم دراو يزاب نیمز هب هک یناعجارم هب 

 ياهچراپ ششوپ هک هدش هداد روتسد نانآ هب یکشزپ تامدخ هدنهد هئارا طسوت هک يدارفا اهنت .دنکیم قدص الاب هب لاس 2 ناکدوک و نالاسگرزب يهیلک دروم
  .دنشاب هتشاد رظن رد ار دوشیم نارگید و نانآ هجوتم هک يرطخ يزاب نیمز هب هعجارم زا شیپ دیاب نانآ اما دنتسه ینثتسم نآ ندیشوپ زا ،دنشوپن تروص

q دنوش دراو هطوحم هب دیابن مئالع ياراد ناگدننکدیدزاب دنکیم ناونع هک دوش بصن يزاب نیمز رد دیاب زین یمئالع.  
q ینوفعدض زا .دایز يهدافتسا نامز رد صوصخ هب ،دییامن مهارف هدننک ینوفع دض ای تسد يوشتسش ياههاگتسیا ،تسد تشادهب لیهست روظنم هب ،نکمم ياج ات 

 ینوفعدض زا زگره ،نالاسگرزب و ناکدوک يارب لوناتم دیدش تیمومس نازیم لیلد هب .دییامن هدافتسا )لوناپورپوزیا 70% ای لوناتا 60%( يواح تسد هدننک
  .دینکن هدافتسا لوناتم يواح تسد ياههدننک

q نادنزرف رایتخا رد تسد هدننک ینوفعدض ،يزاب نیمز تازیهجت زا هدافتسا زا دعب و لبق ات دنشاب هتشاد ار مزال یگدامآ دیاب لاسگرزب ناتسرپرس و نیبقارم ،نیدلاو 
 .دنهد رارق دوخ

q تسیل رد هک 19-دیووک ربارب رد هدافتسا يارب هدش دییأت تالوصحم زا دیاب يزاب نیمز ناگدننادرگ ،یتفاظن ییایمیش داوم باختنا ماگنه N يوس زا دییأت دروم 
 لماوع ربارب رد هک ياهدننک ینوفعدض داوم زا .دنیامن يوریپ لوصحم ياهلمعلاروتسد زا و دننک هدافتسا ،دنراد رارق )EPA( تسیز طیحم زا تظافح نامزاس
 لکلا 70% لقادح يواح یلکلا ياهلولحم ای )بآ نلاگ ره رد يروخاذغ قشاق 5( قیقر یگناخ هدننک دیفس ياهلولحم ،دنتسه رثؤم یسوریو يازيرامیب دیدج
 هدافتسا يارب Cal/OSHA تاررقم و هدننک دیلوت تکرش ياهلمعلاروتسد صوصخ رد ییاهشزومآ نانکراک هب .دییامن هدافتسا ،دنتسه بسانم حطس يارب هک
 ریاس و شکتسد زا ،تالوصحم لمعلاروتسد قباطم و زاین تروص رد دیاب دننکیم هدافتسا اههدننکینوفعدض ای اههدننکزیمت زا هک ینانکراک .دیهد هئارا نمیا
  .دنیامن هدافتسا یتظافح تازیهجت

q رادروخرب هروظنمهمه ياههدننکینوفعدض و اههدننکكاپ زا یفاک نازیم زا زاین تروص رد و هدید شزومآ هدافتسا يارب نانکراک يهیلک هک دینک لصاح نانیمطا 
  .دنتسه

 

C. دارفا مومع هب یناسر عالطا تامادقا  
 

q ياهششوپ زا هدافتسا موزل ،یلعف ياهلکتورپ هرابرد یصخشم تاعالطا )هریغ و ،یعامتجا ياههناسر ،تیاس بو( يزاب نیمز نیالنآ یناسرعالطا ياههاگیاپ 
  .دنهدیم هئارا یکیزیف يراذگهلصاف تامازلا و تیارس لرتنک ياههار ،تروص

q دنوش روآدای ناگدننکدیدزاب هب ار تیارس لرتنک و یکیزیف هلصاف تامازلا ات دنیامن بصن یمئالع ،زابرس يزاب ياهنیمز يهیلک رد دیاب هعومجم ناگدننادرگ:  
o دشوپب تروص ششوپ يزاب نیمز رد روضح ماگنه هراومه دیاب ،دراد نس رتشیب ای لاس 2 هک يدرف ره  

o دینامب هناخ رد ،دیتسه التبم یسفنت لکشم ای سفن یگنت ،هفرس ،بت هب امش رگا.  

o دناهدش هدیشوپ تدم مامت رد اهکسام هک دوش لصاح نانیمطا ات ،تسین زاجم يزاب نیمز رد ندیماشآ ای ندروخ.  

o هک يدارفا ریاس زا ار یتوف 6 لقادح يهلصاف نانآ هک دنیامن لصاح نانیمطا و دنشاب هتشاد رظن تحت ار دوخ نادنزرف دنفظوم نیبقارم ای نالاسگرزب 
  .دننکیم ظفح ،دنتسین ناشهداوناخ وضع

o دینک ینوفعدض ای دییوشب ار اهتسد ،يزاب نیمز هب هعجارم زا دعب و لبق.  
o دوش دودحم هقیقد 30 هب دیاب اهدیدزاب نامز تدم ،دنراد روضح يزاب نیمز رد دارفا ریاس هک ینامز.  

o نآ رد روضح زا ،يزاب نیمز رد نارگید روضح ماگنه هک دوش يروآدای ،دنتسه ياهنیمز ياهيرامیب هب التبم هک يدارفا هتسد نآ و نسم دارفا هب دیاب 
  .دنیامن يراددوخ

  
 

 
 دوش رکذ ياهناگادج تاحفص رد دیاب تسا هدشن رکذ الاب رد هک یفاضا تامادقا هنوگ ره

 .دیامن همیمض دنس نیا هب دیاب راک و بسک نیا هک
 
 
 
 
 

 :دیریگب سامت ریز صخش اب لکتورپ نیا هرابرد دوخ تارظن ای تالاؤس هنوگره يارب دیناوتیم امش
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  :يراجت مان
  :نفلت هرامش
  :ینیبزاب نیرخآ خیرات
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