فيروس كورونا الجديد ()COVID-19
إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
أسواق المزارعين والفعاليات المجتمعية
نظرا للتزايد ال ُمطرد في حاالت اإلصابة بالفيروس في مقاطعة لوس أنجلوس ،بما في ذلك المزيد من االنتقال المجتمعي ،وبنا ًء على التوجيه األخير
ً
الصادر من إدارة كاليفورنيا للصحة العامة بشأن فيروس كورونا الجديد ( )COVID-19والتجمعات العامة ،يتعين إلغاء كافة الفعاليات المجتمعية
في أسواق المزارعين أو تأجيلها حتى بعد  30أبريل  2020ولن يتم إصدار أي تصريح صحي لعقد مثل هذه الفعاليات .سيتم إخطار الفعاليات
المجتمعية التي تمت الموافقة عليها والسماح بها قبل هذا القرار بوقف التصريح ال ُمصدر لهم وسيُعرض عليهم خيار إعادة جدولة الفعالية أو طلب
استرداد الرسوم المدفوعة.
وفي ضوء الحاجة للتأكد من توافر الطعام الطازج للسكان ،فإنه سيُسمح بعمل أسواق المزارعين التي تعمل في الخارج (هواء الطلق) المعتمدة من
والية كاليفورنيا والحاصلة على تصريح صحي إلقامة أسواق المزارعين بعد استيفاء الشروط الموضحة أدناه.
شروط العمل ال ُمعدلة ألسواق المزارعين المعتمدة:
• يقتصر بيع المواد الغذائية على المنتجات الكاملة غير المقطعة والمنتجات المغلفة التي تلبي متطلبات إدارة األغذية والزراعة بوالية
كاليفورنياhttps://www.cdfa.ca.gov/is/i_&_c/cfm.html .
• يجب إيقاف الفعالية المجتمعية وجميع المنشآت الغذائية المؤقتة المرتبطة بأسواق المزارعين المعتمدة.
• ال يُسمح بمنح عينات من األطعمة غير المغلفة.
• تعليق الفتات لتوعية وتذكير الزبائن باآلتي:
 oغسل كافة المنتجات الغذائية قبل استهالكها
 oالتذكير بغسل اليدين
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceHandwashingEnglish.pdf
 oمطالبة الزبائن بالبقاء في المنزل إذا شعروا بأنهم مرضى ،حتى ولو كانوا يشعرون بتوعك طفيف.
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/StayHome.pdf
• يتحمل مديرو السوق كامل المسؤولية عن تنظيم حشود الزبائن لتوفير التباعد االجتماعي للزبائن.
 oاترك مسافة مناسبة بين طاوالت المنتجات.
 oنوصي بتكليف أحد الموظفين للتأكد من تلبية متطلبات التباعد االجتماعي للزبائن المنتظرة دخول سوق المزارعين المعتمد،
وللزبائن الذي يقومون بالشراء من أحد البائعين في السوق والزبائن المتواجدين داخل السوق .ويوصى باستخدام شريط على
األرض للحفاظ على مسافات كافية بين الزبائن داخل السوق.
• توفير أحواض غسل اليدين للزبائن حيثما أمكن ذلك .ويوصى بتوفير معقم يدين الذي يحتوي على الكحول بنسبة  ٪60على األقل
ليستخدمها العمالء قبل مسك المنتجات.
• التأكد من توفير أحواض غسل اليدين بجوار المراحيض مجهزة بكمية كافية من الصابون والمناشف الورقية في جميع األوقات.
موظفو أسواق المزارعين المعتمدة
• يُنصح الموظفون الذين يعانون من السخونية أو أمراض بالجهاز التنفسي بالتزام منازلهم وعدم العودة إلى العمل إال بعد ُمضي ثالثة أيام
( 72ساعة) على األقل من شفاءهم ،ويعني ذلك اختفاء السخونية دون استخدام أدوية خافضة للحرارة ووجود تحسن في أعراض أمراض
الجهاز التنفسي (مثل ،السعال وضيق في التنفس) ،وبعد قد ُمضي سبعة أيام على األقل من ظهور األعراض ألول مرة .يجب إرسال
الموظفين الذين يظهر عليهم أعراض المرض عند الوصول إلى العمل أو أثناء وقت العمل إلى منازلهم على الفور.
• يجب أن يدخل أي مخالط لموظف مريض الحجر الصحي لمدة  14يو ًما من تاريخ أخر اتصال بينه وبين الموظف المريض .المخالطون يشملون
جميع أفراد األسرة وأي اتصال حميم وجميع األفراد الذين اقتربوا من الموظف المصاب بمسافة تقل عن ستة أقدام ألكثر من  10دقائق ،بد ًءا
من  48ساعة قبل بدء األعراض بالظهور على الموظف وحتى انتهاء فترة عزله .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب على أي شخص كان على اتصال
بسوائل جسم الموظف المصاب و/أو إفرازاته (مثل التعرض لسعال أو عطس من المريض أو مشاركة األدوات أو لعاب المريض أو تقديم
الرعاية إلى موظف مريض دون ارتداء معدات واقية) .مطالبته بالحجر الصحي.
تعليمات غسل اليدين لجميع العاملين بالسوق
• اغسل يديك وذراعيك جيدًا بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل قبل:
 oاألكل أو الشرب
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•

•
•

 oارتداء القفازات
اغسل يديك جيدًا بعد هذه األنشطة:
 oاستخدام الحمام
 oلمس شعرك أو وجهك أو جسمك أو مالبسك
 oالعطس أو السعال أو استخدام منديل
 oالتدخين أو األكل أو الشرب أو مضغ العلكة
 oتفريغ أو إخراج القمامة
 oالتعامل مع األموال وإعطاء الفكة
 oنزع القفازات
 oأي أنشطة أخرى قد تلوث اليدين
نوصي بتكليف أحد العاملين في كل مناوبة بالتأكد من وجود كمية كافية من الصابون والمناشف الورقية على أحواض غسل اليدين في جميع
األوقات.
نوصي بارتداء القفازات بشكل مناسب كأداة إضافية ،ولكن من المهم أن تتذكر أن القفازات ال تغني عن غسل اليدين والنظافة الجيدة لليدين.

النظافة العامة
• قم بتنظيف وتطهير كافة األسطح المعرضة للمس بشكل متكرر مثل أسطح المناضد وآلة عد النقود واألدوات الصحية بالحمامات وأحواض
غسل اليدين وصناديق القمامة باستمرار.
• استخدم المنتجات ُمسجل لدى وكالة حماية البيئة ) Environmental Protection Agency (EPAالذي ينظف (يزيل الجراثيم) ويطهر
(يقتل الجراثيم) .اتبع دائ ًما التعليمات الموضحة على ملصقات منتجات التنظيف والمطهرات.
المطهرات الفعالة
• لتحضير محلول باستخدام المبيض ( ،(Bleachاخلط أربعة معالق كبيرة من المبيض ( )Bleachمع ربع غالون ( 4أكواب) من الماء.
ولكمية أكبر ،أضف ثلث كوب من المبيض ( )Bleachإلى جالون واحد ( 16كوب) من الماء .استخدم المحلول خالل  20دقيقة من
التحضير .استخدم شرائط االختبار الختبار نسبة محلول الكلور ( 100جزء في المليون .)ppm
• يمكن استخدام مطهرات أخرى معتمدة من وكالة حماية البيئة ) (EPAإذا كانت فعالة ضد فيروس كورونا .يمكن للمستهلك االتصال بالرقم
" "1-800الموجود على ملصق المنتج لالستفسار عن فعاليته ضد فيروس كورونا (.)COVID-19
التعامل السليم مع المطهرات والمواد والنفايات
• استخدم المواد الكيميائية في منطقة جيدة التهوية.
• تجنب خلط المواد الكيميائية غير المتوافقة (اقرأ الملصق).
• تجنب مالمسة المواد الكيميائية مع الطعام أثناء التنظيف.
• تعامل مع النفايات بصورة آمنة وتخلص منها في صندوق قمامة مغلق جيدًا.

يتحمل مديرو السوق كامل المسؤولية عن ضمان االمتثال للشروط الموضحة أعاله.
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بالخدمات االستشارية على الرقم  .)888( 700-9995ولمزيد من المعلومات حول فيروس كورونا الجديد
( ،)COVID-19يرجى زيارة الرابط التالي http://publichealth.lacounty.gov :أو االتصال بخط معلومات مقاطعة لوس أنجلوس المتاح
على مدار  24ساعة على الرقم .2-1-1
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