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: الملحق أ  بروتوكول التباعد االجتما�ي

 

  التجاري: اسم العمل 

  عنوان المنشأة: 

  :الحد األق� لإلشغال ل�ل رمز ح��ق

ي اإلجما�ي للمساحة قدم م��ــع)  ( المقدار التق��يب
 المفتوحة للجمهور: 

 

 

وتوكول ا جميع الجهات المشمولة بهذ�جب ع�  تنف�ذ جميع التداب�ي المعمول بها المدرجة أدناە واالستعداد لتوضيح سبب عدم   ال�ب
 . الجهة أو الموقعتطبيق أي تداب�ي غ�ي مطبقة ع� 

 

ا كوحدة مع�ش�ة واحدة" وال �جب أن �شم وتوكوالت التال�ة ع� أنه "األشخاص الذين �ع�شون مع� ي ال�ب
ف مصطلح "الوحدة المع�ش�ة" �ف ل  ُ�عرَّ

،  حاالت ال الرعا�ة   منشآتأو  والمعابد  جمع�ات األخ��ات، الجمع�ات النسائ�ة، األديرة،  أمع�شة الجماع�ة المؤسس�ة مثل منشآت السكن الجما�ي
لرتيبات المع�شة التجار�ة مثل  وال �شمل تالسكن�ة،   ف ف عامل. ُ�قصد بمصطلح "1الداخل�ة أو الفنادق أو الموت�الت   ال�ف   ، " و"موظف" الموظفني

ف  ف ،  المتطوعني ف    ،المتدر�ني ،  المتدر�ني ف ي الموقع. �جب فهم مصطلح "زوَّ   األشخاصالعلماء وجميع  المق�مني
ار" أو  اآلخ��ن الذين �قومون بالعمل �ف

ف أو ز�ائن" هم ممن ل�سوا موظفني ف " ع� أنه �شمل أفراد الجمهور وغ�ي ف "موقع  عاملني ي العمل أو الموقع. و�ش�ي كال المصطلحني
ا �ف " و  �قضون وقت�

 ، ، وأي مباٍن أو أراض� و "منشأة" إ� المبىف ي
 مجاورة ُتجرى فيها األ�شطة المسم�ح بها.  األرا�ف

 
) 2019-2019 ,1 § 0004 (األمر:  العائلة تعریف F.  22. §22.14.060 العنوان أنجلوس،  لوس مقاطعة رمز 1

https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances؟DE_CH22.14DE_22.14.06nodeId=TIT22PLZO_DIV2
0F 

ات باللون األصفر) آخر التحديثات:  ف التغي�ي  (تم تمي�ي

21/5/3 : 
ار المنشأة وتغي�ي المصطلحات من "غطاء الوجه" إ� "كمامة   ف وزوَّ تمت إضافة لغة محدثة تتعلق بفحص الدخول للموظفني

 الوجه". 
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https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances%D8%9FnodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances%D8%9FnodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F


 إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس 
 أمر مسؤول الصحة 

 

Protocol for Social Distancing: Appendix A         Page 2 of 7  
Revised  3/5/2021 (Arabic) 

ف (ير�ب اخت�ار كل ما ينطبق)  . أ  تداب�ي لحما�ة صحة الموظفني

  ل للق�ام بذلكتم توج�ه كل من ف ف   .�مكنه الق�ام بواجبات عمله من الم�ف يتم إعادة �شك�ل إجراءات العمل �شكل عم�ي ل��ادة فرص الموظفني
ل.  ف  للعمل من الم�ف

   ف الضعفاء (الذين ت��د أعمارهم عن ا، والذين �عانون من حاالت صح�ة مزمنة) بعمل �مكن الق�ام به من  65يتم تكل�ف الموظفني عام�
ل  ف  حيثما أمكن ذلك.  -الم�ف

 ف بعدم الحضور للعمل ي  إذا مرضوا  أو دخول المبىف  تم إخبار جميع الموظفني
 .إن أمكن –واتباع إرشادات إدارة الصحة العامة للعزل الذايت

 ار إ� المكان. �جب أن �شمل   فحوصات الدخول إجراء  �جب /الزوَّ ف ي التنفس   الفحوصاتقبل دخول الموظفني
ا يتعلق بالسعال وضيق �ف فحص�

ي التنفس والح�َّ أو القشع��رة وما إذا كا
، وصع��ة �ف ا للعزل أو أوامر الحجر الص�ي ا لـ ن الفرد �خضع حال�� إرشادات إدارة الصحة العامة وفق�

ف لفحص دخول ا عند وصول الموظفني نت  . �مكن إجراء هذە الفحوصات شخص�� أو من خالل طرق بد�لة مثل أنظمة �سج�ل الوصول ع�ب اإلن�ت
ف الذين �عانون من هذە األعراض من الدخول إ� المبىف  ي تنص ع� منع الموظفني .  أو من خالل الالفتات الموضوعة عند مدخل المنشأة والىت

ا إجراء فحص درجة  ا. �جب أ�ض� ي موقع العمل إذا كان ذلك ممكن�
 الحرارة �ف

o ) ي ي من أي عرض (أعراض) ولم �كن لد�ه اتصال بحالة معروف إصابتها  تم المسحالفحص السلىب
بـ  ). إذا لم �كن الشخص �عايف

19-COVID   ي آخر
ي ذلك اليوم.  14�ف

ا، ف�مكن السماح له بالدخول والمشاركة �ف  يوم�

o  ي (لم يتم  مسح): الالفحص اإل�جايب

  19إذا كان الشخص قد اتصل بحالة معروف إصابتها بـ-COVID    ي آخر
، فال    14�ف ا ألوامر الحجر الص�ي ا أو �خضع حال�� يوم�

ي  
و�دهم بتعل�مات الحجر الص�ي الموجودة �ف ف ل. قم ب�ت ف ي الم�ف

ا للحجر الص�ي �ف ل فور� ف �جوز له الدخول و�جب إرساله إ� الم�ف
ph.lacounty.gov/ covidquarantine. 

   �ا ألوامر العزل، فال �جوز له الدخول و�جب إرساله إ ا من األعراض المذكورة أعالە أو �خضع حال�� إذا أظهر الشخص أ��
و�دهم بتعل�مات العزل ال ف ل. قم ب�ت ف ي الم�ف

ا لعزله �ف ل فور� ف ي الم�ف
 .ph.lacounty.gov/covidisolationموجودة �ف

   ي قد �حق للموظف الحصول عليها ي ترعاها الحكومة والىت ف بالمعلومات المتعلقة بمزا�ا صاحب العمل أو اإلجازة الىت تم إبالغ جميع الموظفني
ي ال 

ي من شأنها أن تجعل البقاء �ف ل أسهل من الناح�ة المال�ة. اطلع ع� معلومات إضاف�ة حول والىت ف ي تدعم اإلجازة  م�ف امج الحكوم�ة الىت ال�ب
ي ذلك حقوق اإلجازة المرض�ة للموظف بموجب COVID-19المرض�ة وتع��ضات العمال عن 

وس كورونا  ، بما �ف قانون االستجابة األو� لف�ي
اض صلة العمل بـ  الخاص بالعائالت ي مزا�ا تع��ضات العمال واف�ت

ا لـ  COVID-19وحقوق الموظف �ف الصادر عن  N-62-20األمر التنف�ذي وفق�
 . الحا�م

  ف ف مستقلالمتعاقدين ال، أو  عند إبالغك أن اختبار واحد أو أ��� من الموظفني ف مؤقتالال  معالأو  / و   ني ، أو    ني ي ي منإ�جايب
توافق مع  أعراض ت  كان �عايف

ل و�طلب  COVID-19(حالة)   ف ي الم�ف
ي من جميع  ا  فور� ، فإن صاحب العمل لد�ه خطة أو بروتوكول لعزل الحالة (الحاالت) �ف

الحجر الص�ي الذايت
العمل ي مكان 

الذين تعرضوا �ف ف   لجميع    الموظفني
ً

بروتوكو� ي االعتبار 
تأخذ �ف العمل أن  ف  بالحالة (الحاالت). �جب ع� خطة صاحب  الموظفني

للوصول إ�  ف  تداب�ي  لتحد�د    COVID-19  اختبار   إجراء   أو   المعزولني ي قد تتطلب  العمل، والىت ي مكان 
إذا كانت هناك حاالت تعرض إضاف�ة �ف ما 

ي مكان العمل   COVID-19االستجابة لـ راجع إرشادات الصحة العامة حول  . COVID-19مكافحة إضاف�ة ل
 . �ف

   ي حالة تحد�د
ة    3�ف ي مكان العمل خالل ف�ت

ا، �جب ع� صاحب العمل اإلبالغ عن هذە   14حاالت أو أ��� �ف إ� إدارة الصحة المجموعة    يوم�
الرقم ع�  أو  888(  397-3993العامة  ع�    ) 213(  7821-240)  نت  اإلن�ت ع�ب  تحد�د www.redcap.link/covidreportأو  تم  إذا   .

ي �شمل تقد�م إرشادات وتوص�ات لمكافحة العدوى،  ي استجابة المجموعة الىت
ي موقع العمل، فستبدأ إدارة الصحة العامة �ف

المجموعة �ف
 للحاالت من الصحة العامة للتحقيق  

�
ف مديرا ي وتداب�ي المكافحة الخاصة بالموقع. سيتم تعيني ا��ي  والدعم الفىف عدة �شأن الحاالت للمسا ال�ت

ي توج�ه استجابة المنشأة. 
 �ف

   أن يرتدي الموظف   �جب الوجه المناسب الذي �غ�ي األنف والفم.   كمامة   - بدون تكلفة   - ُ�منح الموظفون الذين لديهم اتصال باآلخ��ن
ي جميع األوقات خالل يوم العمل عندما �كون ع� اتصال أو من المحتمل أن �كون ع� اتصال باآلخ��ن. �جب ع�   كمامة 

الوجه �ف
ي بعدم ارتداء   ف الذين تلقوا تعل�مات من مزودهم الطىب ي الوجه مع ثن�ه ع� الحافة بد�ل غ�ي مق�د مثل  لوجه ارتداء ا  كمامة الموظفني

وا�ت
ي لتحت الذقن، طالما �سمح حالتهم بذلك. �فضل أن  توجيهات الوال�ةـ  لالمتثال ل السفل�ة،   كب الثىف استخدام ال�مامات   �جب . ال ي�ت
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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://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.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/covidreport
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
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 المزودة بصمامات أحاد�ة االتجاە. 
 ف ارتداء    �جب ي المكاتب الخاصة ذات األبواب المغلقة أو   الوجه  كمامةع� جميع الموظفني

ي جميع األوقات عدا أثناء العمل بمفردهم �ف
�ف

ي مقصورات ذات أقسام صلبة تتجاوز ارتفاع الموظف 
ف الذين �عملون �ف اب. تم تجاوز االستثناء السابق للموظفني عند تناول الطعام أو ال�ث

 . فأثناء الوقو 
  ات الراحة عندما �كونون اب إال أثناء ف�ت أو ال�ث تناول الطعام  ف ع�  لضمان ارتداء ال�مامات �شكل متسق وصحيح، ال ُ�شَجع الموظفني

ف  اب، �جب ع� الموظفني ي جميع األوقات عند تناول الطعام أو ال�ث
 قادر�ن ع� إزالة أقنعتهم بأمان وممارسة التباعد الجسدي عن اآلخ��ن. �ف

ا عن اآلخ��ن الحفاظ ع  ي الهواء الطلق و�ع�د�
ب �فضل الق�ام بذلك �ف � مسافة ستة أقدام ع� األقل من اآلخ��ن. عند تناول الطعام أو ال�ث

احة إذا كان تناول الطعام   ي غرفة االس�ت
ي المقصورة أو محطة العمل بدً� من تناول الطعام �ف

اب �ف ي إن أمكن. ُ�فضل تناول الطعام أو ال�ث
�ف

ف العمال.  مقصورة أو   محطة عمل يوفر مسافة أ��ب وحواجز بني

 ف غسل ا.  هالوج  كماماتأو استبدال   -إن أمكن  - �طلب من الموظفني  الخاصة بهم يوم��

   احة. وقد ات االس�ت ي أي غرفة أو منطقة �ستخدمها الموظفون لتناول الوجبات و/أو ف�ت
ف �ف ف الموظفني تم  يتم تقل�ل اإلشغال وز�ادة المساحة بني

 :  تحقيق ذلك من خالل ما ��ي
o   ي الغرف أو

ف األشخاص �ف ف الحد األق� لإلشغال بما يتفق مع السماح بالتباعد لمسافة ال تقل عن ستة أقدام بني وضع الفتة تبني
احة؛ و  المناطق المستخدمة لالس�ت

o ي الغرف أو المناطق ا
احة أو أوقات تناول الوجبات لتقل�ل اإلشغال �ف ات االس�ت احات؛ ويتم تقس�م ف�ت  لمستخدمة للوجبات واالس�ت

o   ط لتقل�ل   ثمان�ةوضع الطاوالت ع� بعد ستة أقدام ع� األقل مع ضمان وجود� ف المقاعد، و�زالة المقاعد أو لفها ��ث أقدام بني
 لوجه. يتم �شجيع

�
  اإلشغال، ووضع عالمات ع� األرض�ات لضمان التباعد، وترت�ب المقاعد بط��قة تقلل من التواصل وجها

ي اعتبارە بد�ً� عن تقل�ل اإلشغال والحفاظ ع� التباعد الجسدي. 
 استخدام الحواجز ل��ادة منع انتشار العدوى ول�ن ال ينب�ف

  ف من الحفاظ ع� التباعد الجسدي لمسافة ي تمكن الموظفني احة خارج�ة ومجهزة بالمظالت والمقاعد الىت   6حيثما أمكن، تم إ�شاء مناطق اس�ت
ي جميع األ 

 وقات عن اآلخ��ن. أقدام �ف

 يتم فصل جميع المكاتب أو محطات العمل الفرد�ة بما ال �قل عن ستة أقدام. 

   كة األخرى احة والحمامات والمناطق المش�ت : كل ساعةيتم تطه�ي غرف االس�ت ا للجدول التا�ي  ، وفق�

 o  :احة  غرف االس�ت

 o  :الحمامات 

 o  :أخرى 

   ي الموقع (المواقع) التال�ة: المواد المطهرة وما يتعلق بها متاحة
ف �ف  لجميع الموظفني

_________________________________________________________________________________ 

  معقم ال�دين الفعال ضدCOVID-19  :ي الموقع (المواقع) التال�ة
ف �ف  متاح لجميع الموظفني

_________________________________________________________________________________ 

  :ي الموقع (المواقع) التال�ة
ف �ف  الصابون والماء متاحان لجميع الموظفني

_________________________________________________________________________________ 

 ات راحة متكررة لغسل أ�ديهم ف بف�ت  .ُ�سمح للموظفني

   ا، يتم تقل�ل مشاركة العنا� الموجودة (مثل الهواتف ف أدوات ومعدات ومساحة عمل محددة ل�ل عامل. كلما كان ذلك ممكن� واألجهزة  يتم تعيني
 اللوح�ة وأجهزة ال�مبيوتر المحمولة والمكاتب واألقالم وما إ� ذلك) أو يتم التخلص منها. 

   كات ي التوص�ل وأي �ث
وط التوظ�ف ع� موظ�ف ي هذە القائمة المرجع�ة بخالف تلك المتعلقة ��ث

يتم تطبيق جميع الس�اسات الموضحة �ف
ي المبىف كأطراف ثالثة. 

 أخرى قد تكون موجودة �ف

  ف وتوكول ع� جميع الموظفني  .تم توز�ــــع �سخ من هذا ال�ب
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  قم بوصف التداب�ي األخرى –اخت�اري: 
_________________________________________________________________________________ 

 (ير�ب اخت�ار كل ما ينطبق)  لضمان التباعد الجسديتداب�ي  .ب

   ي   األشخاص الحد من عدد
ي أي وقت، مما �سمح لل��ائن   الموقع �ف

ار / �ف ف بالحفاظ �سهولة ع� مسافة ستة أقدام ع� األقل  الزوَّ والموظفني
ي جميع األوقات العمل�ة. 

 من بعضهم البعض �ف

  :ام بمتطلبات التباعد الجسدي ف ي المنشأة لالل�ت
 __________________________________  الحد األق� لعدد األشخاص الم�ح له �ف

  ا عند الباب لضمان عدم تجاوز الحد األق� لعدد ف موظف� ي المنشأة األشخاصتعيني
 .�ف

o تتبع والحد من اإلشغال. حيثما أمكن، قم بتوف�ي مدخل واحد محدد  الجميع المداخل من أجل بمراقبة  المنشأة أو الموقع  تقوم
ي الحفاظ ع� 

 . التباعد الجسديبوض�ح ومخ�ج منفصل للمساعدة �ف

o   ي ذلك من خالل استخدام اإلشارات المرئ�ة. و�ذا لزم
ار بالخارج مع الحفاظ ع� التباعد الجسدي، بما �ف ا لصف ال��ائن/الزوَّ كن مستعد�

ف إذا كان هناك أ��� من مدخل) يرتدي   األمر، �مكن وضع أقدام ع�   6الوجه بالقرب من الباب ول�ن ع� بعد   كمامةموظف (أو موظفني
ار لالصطفاف ع� مسافة ستة أقدام خارج المدخل إذا وصلت المنشأة إ�   األقل من أقرب ال��ائن لتتبع اإلشغال وتوج�ه ال��ائن/الزوَّ

 حد اإلشغال. 

o  ار والجمهور ع� االمتثال لمعاي�ي التباعد الجسدي، ومتطلبات  �قوم موظفو األمن دا  كمامةخل المنشأة بتذك�ي و�شجيع ال��ائن/الزوَّ
ي الموقع غ�ي مسم�ح به. 

اب �ف ار بأن تناول الطعام وال�ث  الوجه وتذك�ي ال��ائن والزوَّ

  ا، يتم إعادة تك��ن المقاعد لضمان أن جميع ار قادرون ع� الحفاظ ع� التباعد الجسدي لمسافة ال تقل عن  إذا كان ذلك ممكن� �ن/الزوَّ الحا�ف
ف اآلخ��ن من غ�ي أفراد وحداتهم المع�ش�ة.  6  أقدام بينهم و�ني

  قم بوصف التداب�ي األخرى –اخت�اري:  
 _________________________________________________________________________ 

 تداب�ي للحفاظ ع� تباعد الشخاص ع� األقل ستة أقدام (ير�ب اخت�ار كل ما ينطبق) ج. 

  ي ذلك عند االصطفاف المنشأةوضع الفتات خارج
 .لتذك�ي الناس بالتباعد ستة أقدام ع� األقل، بما �ف

  ي مناطق اصطفاف ال��ائن داخل
�ط أو عالمات أخرى ع� مسافة ستة أقدام ع� األقل �ف ي المداخل   المنشأة أو الموقعوضع �ث

وع� الممرات �ف
 .العامة مع الفتات توجه ال��ائن الستخدام العالمات للحفاظ ع� المسافة

 ار / فصل مناطق الطلب عن مناطق التسل�م لمنع ال��ائن  حيثما أمكن.  –  معمن التج الزوَّ

  ف ار / تم توج�ه جميع الموظفني واألشخاص الذين ل�سوا من أفراد   للحفاظ ع� مسافة ال تقل عن ستة أقدام من ال��ائن ومن بعضهم البعض، الزوَّ
ورة لقبول الدفع، أو �سل� الوحدة المع�ش�ة الواحدة ا من بعضهم البعض عند ال�ف ف مؤقت� اب الموظفني م السلع أو الخدمات،  باستثناء إمكان�ة اق�ت

ورة  .أو حسب ال�ف

  ا للمساحة  - توف�ي مداخل ومخارج منفصلة محددة بوض�ح ا ومناسب� ي الحفاظ ع� التباعد الجسدي ودعم  - إذا كان ذلك ممكن�
للمساعدة �ف

ا.   الس�طرة ع� الحشود. حيثما أمكن، �جب ترك األبواب مفتوحة إذا لم يتم فتحها و�غالقها تلقائ��

 قم ب��شاء ممرات أو مسارات ذات اتجاە واحد لدعم التباعد الجسدي. إن أمكن ، 

  �ي المرة الواحدة ألي مصعد ال �سمح بالتباعد الجسدي لمسافة  4إن أمكن، اقتصار سعة المصعد ع
.   6أشخاص أو أقل �ف ف ف الرا�بني أقدام بني

ف ارتداء   ي اعتبارك أحجام المص كمامات�جب ع� جميع الرا�بني
ف لوضع إرشادات  الوجه. ضع �ف اعد وعدد طوابق المبىف والعدد اليو�ي للموظفني

ي المصاعد.   للتباعد الجسدي المناسبة لرا�ىب

  .إن أمكن، تم فتح ساللم لحركة المرور "ألع�" أو "ألسفل" مع ز�ادة تنظ�ف الساللم 

  قم بوصف التداب�ي األخرى –اخت�اري: 

____________________________________________________________________________________ 
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 تداب�ي تع��ز مكافحة العدوي د. 

 ار الذين �صلون إ� المنشأة ب ب    كمامة ارتداء  متطلبات  يتم تذك�ي الزوَّ ي جميع األوقات (باستثناء أثناء األ�ل أو ال�ث
إن أمكن) أثناء   - الوجه �ف

ف فما فوق.  ف واألطفال من عمر سنتني ي المنشأة أو ع� أرض المنشأة. ينطبق هذا ع� جميع البالغني
�جب ع� األشخاص تواجدهم �ف

ي بعدم ارتداء كمامة الوجه أن يرتدوا ب  ي الوجه مع ستارة ع� الحافة الذين تلقوا تعل�مات من مزودهم الطىب
د�ً� غ�ي مق�د، مثل وا�ت

كب توجيهات الوال�ةالسفل�ة، وذلك امتثاً� لـ  ي ت�ت ط �سمح بذلك. ُ�فضل استخدام الستارة الىت لتحت الذقن. �جب عدم ، طالما ال�ث
ار اآلخ��ن، �جب توف�ي    استخدام ال�مامات ذات الصمامات أحاد�ة االتجاە.  ار الذين  كمامة لدعم سالمة موظف�ك والزوَّ للوجه للزوَّ

 �صلون بدونها. 

  ار   الدخول   فحص إجراء   �جب إرشادات إدارة الصحة العامة وذلك امتثاً� لـ  ،  إ� المنشأة  أو ال��ائن، أ المتعاقدين، أو التجار ،  قبل دخول الزوَّ
ي التنفس أو الح�َّ أو   الفحوصات �جب أن تتضمن    . لفحص الدخول 

ي التنفس أو صع��ة �ف
إجراء فحص بخصوص السعال أو ضيق �ف

نت أو من خالل القشع��رة. �مكن إجراء ه  ا أو من خالل طرق بد�لة مثل أنظمة �سج�ل الوصول ع�ب اإلن�ت ذە الفحوصات شخص��
ي تنص ع�    الالفتات . ع� ال  �جب أنه ال المنشورة عند مدخل المنشأة والىت ار الذين �عانون من هذە األعراض إ� المبىف  زوَّ

o   ي من أي عرض (أعراض) ولم �كن لد�ه اتصال بحالة معروف إصابتها بـ
ي (تم المسح). إذا لم �كن الشخص �عايف الفحص السلىب

19-COVID   ي آخر
ي ذلك اليوم.  14�ف

ا، ف�مكن السماح له بالدخول والمشاركة �ف  يوم�

o  :(لم يتم المسح) ي  الفحص اإل�جايب

  19إذا كان الشخص قد اتصل بحالة معروف إصابتها بـ-COVID    ي آخر
، فال    14�ف ا ألوامر الحجر الص�ي ا أو �خضع حال�� يوم�

ي  
و�دهم بتعل�مات الحجر الص�ي الموجودة �ف ف ل. قم ب�ت ف ي الم�ف

ا للحجر الص�ي �ف ل فور� ف �جوز له الدخول و�جب إرساله إ� الم�ف
ph.lacounty.gov/ covidquarantine. 

   �ا ألوامر العزل، فال �جوز له الدخول و�جب إرساله إ ا من األعراض المذكورة أعالە أو �خضع حال�� إذا أظهر الشخص أ��
ي 

و�دهم بتعل�مات العزل الموجودة �ف ف ل. قم ب�ت ف ي الم�ف
ا لعزله �ف ل فور� ف  .ph.lacounty.gov/covidisolationالم�ف

   ي اعتبارك ترك�ب منظفات هواء محمولة
نظام التدفئة والته��ة وتكي�ف الهواء �عمل �شكل ج�د؛ تم ز�ادة الته��ة إ� أق� حد ممكن. ضع �ف

ي المكاتب  عال�ة ال�فاءة، ورفع مستوى فالتر هواء المبىف إ� أع� كفاءة ممكنة، و�
ي والته��ة �ف جراء تعد�الت أخرى ل��ادة كم�ة الهواء الخار�ب

ف الته��ة.   واألما�ن األخرى. راجع إرشادات الصحة العامة حول ك�ف�ة تحسني

  ا  -توجد أنظمة دفع بدون تالمس أو يتم تعق�م أنظمة الدفع كل ساعة. برجاء الوصف:    -إذا لم �كن ذلك ممكن�
 ________________________ ________________________________________________ 

 ي ال
ي يتم لمسها �شكل متكرر (ع� سب�ل المثال، الدراب��ن وأدوات التحكم �ف كة وعال�ة االزدحام واألش�اء الىت مصعد  يتم تطه�ي المناطق المش�ت

لم المتحركة وما إ� ذلك) كل ساعة خالل ساعات العمل ومقابض األبواب أو األزرار وقارئات بطاقات االئتمان وأزرار المصعد ودراب��ن السال
كة المصنعة.   باستخدام المطهرات المعتمدة من وكالة حما�ة البيئة مع اتباع تعل�مات االستخدام الصادرة عن ال�ث

   ي يتم ا ع� األقل، مع تنظ�ف الحمامات والمناطق/األش�اء الىت لمسها �شكل متكرر كل ساعة. يتم تنظ�ف مساحات العمل والمنشأة بأ�ملها يوم��
ي للتنظ�ف العميق المنتظم وتخ��ن المنتجات. 

 تم تعد�ل ساعات عمل مركز التسوق لتوف�ي الوقت ال�ا�ف

 كة   يتم تعق�م الحمامات العامة كل ساعة باستخدام المطهرات المعتمدة من وكالة حما�ة البيئة واتباع تعل�مات االستخدام الصادرة عن ال�ث
: المصنعة، وفق�   ا للجدول التا�ي

 _____________________________________________________________________________ 

  .ب العامة و�وضع الفتات عليها تخ�ب ال��ائن بأنها ال تعمل  تم إغالق نواف�ي م�اە ال�ث

  ار الذين �صلون إ� المنشأة بصحبة أطفال التأ�د من بقاء أطفالهم بجوار أحد الوالدين، وتجنب لمس أي شخص آخر أو �جب ع� ال��ائن/الزوَّ
 أي عن� ال ينت�ي إليهم، ووضع كمامات إذا سمح العمر بذلك. 

  .ي ذلك معقمات األ�دي والمناد�ل وسالل القمامة
ار الوصول إ� منتجات النظافة الصح�ة المناسبة، بما �ف  �مكن لل��ائن/الزوَّ

  ا إ   -توف�ي أنظمة الدفع بدون لمس أو  تعق�م أنظمة الدفع بانتظام. برجاء وصف:   -ن لم �كن ذلك ممكن�

 ___________________________________________________________________________________ 
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/guidance-for-face-coverings.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
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
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  قم بوصف اإلجراءات األخرى (ع� سب�ل المثال، توف�ي ساعات عمل ل�بار السن فقط):   –اخت�اري 

 __________________________ _________________________________________________________ 

 (ير�ب اخت�ار كل ما ينطبق ع� المنشأة)  د. تداب�ي للتواصل مع الجمهور 

  .ي جميع المداخل العامة للمنشأة
وتوكول �ف  يتم ��ث �سخة من هذا ال�ب

   ر
�
ذك

ُ
ار أو المتعاقدين، أو    الموضوعة عند كل مدخل (مداخل) المنشأة أو الموقع   الالفتات ت بالحفاظ ع� التباعد  ، أو التجار ال��ائن الزوَّ

ي جميع األوقات، وأهم�ة غسل ال�دين بانتظام أو استخدام معقم ال�دين   كمامةإ� ارتداء  الجسدي لمسافة ستة أقدام، والحاجة  
الوجه �ف

ل إذا شعروا بالمرض أو ظهرت عليهم أعراض  ف ي الم�ف
ورة البقاء �ف  . COVID-19و�ف

   ي جميع أنحاء المنشأة أو الموقع ال��ائن بأنه غ�ي مسمو بتناول
ر الالفتات الموجودة �ف

�
ذك

ُ
ي الموقع. ت

ي أي مكان �ف
و�ات �ف  األطعمة أو الم�ث

  .ي جميع أنحاء المنشأة أو الموقع لل��ائن إ� مكان العثور ع� أقرب موزع لمعقم ال�دين
 �ش�ي الالفتات الموجودة �ف

 ،إلخ) معلومات واضحة حول ساعات العمل ، ون�ة للمؤسسة (موقع ال��ب، وسائل التواصل االجتما�ي ورة  توفر المنافذ اإلل��ت و�ف
الوجه، واإلشغال المحدود، وأي س�اسات تتعلق بالتحد�د المسبق للمواع�د أو الحجوزات، والطلب المسبق، والدفع   كمامةاستخدام  

 المسبق، واالستالم و/أو التوص�ل واألمور األخرى ذات الصلة. 

 

 لمنشآت والمواقع المفتوحة أما الجمهور . تداب�ي لز 

  المفتوحة للجمهور عادة مفتوحة للجمهورتب�ت الحمامات. 

 تتوفر مناد�ل مطهرة فعالة ضد COVID-19 بالقرب من ع��ات التسوق وسالل التسوق. 

   لتطه�ي الع��ات والسالل ( ف ف الموظف (الموظفني  .إن أمكن - كل ساعةيتم تعيني

 ي أي مكان آخر داخل  مناضد الدفعنشأة أو بالقرب منها، عند يتوفر معقم األ�دي والصابون والماء أو المطهر الفعال للجمهور عند مدخل الم
، و�ف

ي الخارج ح�ث �كون للناس تفاعل مبا�ث  ع� الفور المتجر أو 
 .�ف

   كل ساعةتطه�ي جميع بوابات الدفع واألقالم وقلم االستا�لس. 

   كل ساعةتطه�ي جميع األسطح ذات اللمس المتكرر. 

 

 العادل للخدمات الحي��ةح. تداب�ي لضمان الوصول 

  .ار  تم تحد�د أول��ة الخدمات الحي��ة لل��ائن/الزوَّ

  .نت ي �مكن تقد�مها عن بعد ع�ب اإلن�ت  تم نقل المعامالت أو الخدمات الىت

  ار الذين لديهم قيود ع� التنقل و/أو ف لمخاطر عال�ة عند يتم وضع تداب�ي بالمنشأة لضمان الوصول إ� السلع والخدمات لل��ائن/الزوَّ المعرضني
ي األما�ن العامة. 

 تواجدهم �ف

  قم بوصف التداب�ي األخرى –اخت�اري: 

 _______________________________________________________________________ 

 

ي صفحات منفصلة،
 �جب إدراج أي تداب�ي إضاف�ة غ�ي مدرجة أعالە �ف

ي �جب ع�  
 إرفاقها بهذا المستند.  المنشأةواليت
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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 �مكنك االتصال بالشخص التا�ي أل�ة أسئلة أو
وتوكول:   تعل�قات حول هذا ال�ب

 
 

اسم جهة اتصال العمل  
  التجاري: 

  رقم الهاتف: 

  تار�ــــخ آخر مراجعة: 
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