کروناویروس جدید (کووید)19-
اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
بازارهای تره بار و رویدادهای اجتماعی

با توجه به افزایش تعداد موارد ابتال در شهرستان لس آنجلس ،از جمله افزایش موارد شیوع همه گیر در اجتماعات و همچنین راهنمای اخیری که
توسط اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا در رابطه با کوید 19-و تجمعات عمومی صادر شده است ،رویدادهای اجتماعی در بازارهای تره بار باید لغو شوند
یا تا بعد از  30آوریل  2020به تعویق بیافتند ،در این خصوص مجوز بهداشتی جهت فعالیت صادر نخواهد شد .در خصوص تعلیق مجوز رویدادهای
اجتماعی که پیش از این تایید شده و برای آنها مجوز صادر شده بود اطالع رسانی خواهد شد و گزینههای تغییر در برنامه زمانی رویداد یا درخواست
بازگشت هزینه تعرفههای پرداخت شده در اختیار برگزارکنندگان خواهد بود.
در سایه نیاز به حصول اطمینان از در دسترس بودن غذای تازه برای ساکنین ،بازارهای تره بار مجاز ( )CFMکه در فضای باز هستند و دارای
گواهینامه الزم از ایالت کالیفرنیا و مجوز بهداشتی برای بازار تره بار مجاز میباشند ،اجازه خواهند داشت در صورت پیاده سازی شرایط زیر فعالیت
نمایند.
شرایط فعالیتی اصالح شده بازارهای تره بار مجاز:
• فروش مواد غذایی را به محصوالت برش نخورده و اقالم غذایی بسته بندی شده محدود نمایند .این اقالم باید از مقررات اداره غذا و کشاورزی کالیفرنیا
تبعیت کنندhttps://www.cdfa.ca.gov/is/i_&_c/cfm.html .
• رویدادهای اجتماعی و کلیه صنایع غذایی موقت مرتبط با  CFMباید فعالیت خود را متوقف کنند.
• ارائه نمونه مواد غذایی بسته بندی نشده مجاز نمیباشد.
• عالئم یادآوری زیر برای مشتریان تهیه و نصب شود:
 oقبل از مصرف تمام محصوالت را بشویید
 oیادآوری شستن دستها
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/GuidanceHandwashingEnglish.pdf
 oاز مشتریان بخواهید اگر بیمار هستند ،در خانه بمانند ،حتی اگر بیماریشان خفیف است.
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/StayHome.pdf
• مدیران باز ارها مسئولیت دارند جمعیت را هدایت کرده تا از ایجاد فاصله گذاری اجتماعی مناسب میان مشتریان اطمینان حاصل نمایند.
 oبین محل قرارگیری محصوالت فاصله مناسب وجود داشته باشد.
 oتوصیه میشود کارمندی را تعیین کنید که از رعایت مقررات فاصله گذاری اجتماعی برای افرادی که در صف ورود به  CFMدر
انتظار هستند ،یا در حال خرید از یک فروشنده در بازار هستند ،اطمینان حاصل کند .توصیه میشود روی زمین نوار بچسبانید تا
مشتریان را در فاصلهای مناسب از یکدیگر قرار دهید.
• در هر جایی که ممکن است ایستگاه شستشوی دست قرار داده شود .توصیه میشود برای مشتریان پیش از دست زدن به محصوالت ماده
ضدعفونی کننده دست پایه الکلی با حداقل  %60الکل تهیه شود.
• اطمینان حاصل نمایید در مجاورت توالتها جایگاههای شستشوی دست با ذخیره کافی صابون و دستمال توالت در تمام اوقات وجود داشته
باشد .برای دستمال توالتها یک سطل زباله قرار دهید و آن را مرتباً خالی کنید.
کارکنان بازار تره بار مجاز
• به کارکنان بیمار توصیه میشود تا حداقل  3روز ( 72ساعت) پس از بهبودی در خانه بمانند و سرکار حاضر نشوند .بهبودی بدان معنی است
که تب ایشان بدون استفاده از داروهای تب بر قطع شده و عالئم بیماری تنفسی در آنها (مانند سرفه ،تنگی نفس) بهتر شده ،و حداقل  7روز
از بروز اولین عالئم گذشته باشد .کارکنانی که هنگام حاضر شدن سرکار یا در طی روز بیمار بنظر میرسند باید سریعاً به خانه فرستاده شوند.
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•

کلیه افرادی که با کارکنان بیمار در تماس بودهاند باید به مدت  14روز پس از آخرین تماس خود با فرد موردنظر در قرنطینه قرار گیرند.
تماسهای نزدیک شامل کلیه اعضای خانواده ،آشناهای نزدیک ،و همه افرادی است که بیش از  10دقیقه در فاصله  6فوتی از کارمند بیمار
قرار داشتهاند ،بازه زمانی این نکته ،از  48ساعت قبل از شروع عالئم کارمند آغاز میشود و تا پایان دوره قرنطینه آنها ادامه دارد .همچنین،
هر کسی که با مایعات بدن و/یا ترشحات کارمند در تماس بوده (مانند سرفه/عطسه این فرد به سمت او ،ظروف مشترک یا بزاق یا مراقبت از
کارمند بیمار بدون پوشیدن تجهیزات محافظتی) باید قرنطینه شود.

دستورالعمل شستشوی دست برای کلیه کارکنان بازار
• قبل از انجام کارهای زیر ،دست و بازوها را با صابون و آب گرم به مدت حداقل  20ثانیه بشویید:
 oخوردن یا آشامیدن
 oپوشیدن دستکش
• دستها را بعد از این فعالیتها بشویید:
 oاستفاده از توالت
 oلمس مو ،صورت ،بدن ،یا لباستان
 oعطسه کردن ،سرفه کردن ،یا استفاده از دستمال
 oسیگار کشیدن ،خوردن ،آشامیدن ،یا جویدن آدامس
 oخالی کردن یا بیرون بردن زباله
 oکار با پول و خرد کردن پول به مبالغ کوچکتر
 oدرآوردن دستکش
 oبعد از انجام فعالیتهای دیگر که ممکن است دستها را آلوده کنند
• توصیه می شود یکی از کارکنان در هر شیفت موظف گردد تا در تمام اوقات از وجود ذخیره کافی صابون و دستمال توالت روی سینکهای
دستشویی اطمینان حاصل نماید.
• توصیه می شود از دستکش بصورت صحیح بعنوان یک ابزار تکمیلی استفاده شود ،اما یادآوری این امر حائز اهمیت است که دستکش،
جایگزین نیاز به شستشوی دستها و رعایت نظافت مناسب دست نمیباشد.
نظافت عمومی
• تمامی سطوحی که زیاد لمس میشود مانند میزها ،کانترهای دریافت وجه ،لوازم نصب شده در توالت ،و سینکهای دستشویی ،و سطلهای
زباله را بصورت مستمر تمیز و ضدعفونی نمایید.
• جهت تمیز کردن (زدودن میکروبها) و ضدعفونی نمودن (کشتن میکروبها) از یک محصول ثبت شده سازمان محافظت از محیط زیست
( )EPAاستفاده کنید .همواره از دستورالعمل درج شده بر روی برچسب محصوالت نظافت و ضدعفونی کننده تبعیت نمایید.
ضدعفونی کنندههای مؤثر
• جهت تهیه محلول سفید کننده 1 ،قاشق غذاخوری سفیدکننده را با یک چهارم گالن ( 4پیمانه) آب مخلوط نمایید .برای تهیه مقادیر زیاد،
 1/3پیمانه سفیدکننده را به  1گالن ( 16پیمانه) آب اضافه نمایید .محلول را طی  20دقیقه استفاده کنید .برای تست محلول کلر (100
 )ppmاز نوار تست استفاده کنید.
• سایر ضدعفونی کنندههای مورد تایید  ،EPAدر صورتی که در برابر کروناویروسها مؤثر باشند قابل استفادهاند .مصرف کننده میتواند جهت
کسب اطالع در خصوص تأثیر بر "کوید "19-با شماره " "1-800درج شده بر روی برچسب محصول تماس بگیرد.

-2-

اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
www.publichealth.lacounty.gov
)04/02/20 Farmer’s Markets Guidance (Farsi

کروناویروس جدید (کووید)19-
اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
بازارهای تره بار و رویدادهای اجتماعی

بکارگیری مناسب ضدعفونی کنندهها ،اقالم و زباله
• از مواد شیمیایی در شرایط وجود تهویه هوای مناسب استفاده نمایید.
• از مخلوط نمودن مواد شیمیایی ناسازگار اجتناب کنید (برچسب را مطالعه نمایید).
• از تماس مواد شیمیایی با غذا در حین نظافت جلوگیری فرمایید.
• زبالهها را با رعایت نکات ایمنی مدیریت نمایید و در یک محفظه زباله مطمئن آنها را دور بریزید.

مدیران بازار وظیفه دارند از انطباق شرایط با موارد ذکر شده در باال اطمینان حاصل نمایند.
لطفاً جهت کسب اطالعات بیشتر از طریق شماره  )888( 700-9995با بخش خدمات مشاوره تماس بگیرید .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد
کووید 19-مراجعه کنید به http://publichealth.lacounty.gov :یا با خط اطالعاتی شهرستان لس آنجلس به شماره  2-1-1که  24ساعت شبانه روز
آماده ارائه خدمات میباشد ،تماس حاصل فرمایید.
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