اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
فرمان افسر بهداشت

پروتکل بازگشایی برای اردوگاهها ،پارکهای کاروانی و
واحدهای اجاره کلبهای :ضميمه O
الزم االجرا از جمعه 12 ،ژوئن2020 ،
بروز رسانیهای اخير
 :7/17/20بروز رسانی شد جهت شفافسازی سياست مرتبط با استفاده کارکنان و مراجعان از پوششهای صورت ،همچنين
معاینات عالئم برای کارکنان و مراجعان.
 :8/21/20در حال حاضر ،تنها استخرهای فضای باز مجاز هستند دایر باشند (تغييرات با رنگ زرد مشخص شدهاند)

اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس رویکردی مرحلهای با حمایت علمی و متخصصان بهداشت عمومی اتخاذ مینماید ،که به موجب آن به
برخی از اماکن اجازه بازگشایی ایمن داده میشود .شرایط زیر مختص اردوگاهها/پارکهای کاروانی و کلبههای اجارهای است که مطابق حکم افسر
بهداشت اداره بهداشت عمومی ایالت ،مجاز به بازگشایی هستند .عالوه بر شروط اعمال شده بر این آوردگاههای خاص توسط فرماندار ،این نوع مشاغل
همچنين باید از شروط عنوان شده در این چک ليست پيروی نمایند.
لطفاً در نظر داشته باشيد :این سند ممکن است با در دسترس قرار گرفتن اطالعات و منابع تکميلی بروز رسانی شود لذا اطمينان حاصل نمایيد که
وب سایت شهرستان لس آنج لس را بصورت مستمر جهت دستيابی به هرگونه بروزرسانی این سند و راهنماییهای مرتبط از طریق این وب سایت
 http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/را بررسی مینمایيد.
این چک ليست شامل موارد زیر میشود:
( ) 1سياستها و شيوهنامههای محل کار برای حفاظت از سالمت کارکنان
( ) 2اقداماتی برای تضمين فاصله گذاری فيزیکی
( ) 3اقداماتی برای تضمين کنترل سرایت
( ) 4ارتباط با کارکنان و عموم افراد
( ) 5اقداماتی برای تضمين دسترسی عادالنه به خدمات ضروری
در حين تدوین هرگونه پروتکل بازگ شایی در مجموعه شما ،این پنج حوزه کليدی باید مورد توجه قرار گيرند.

کليه اردوگاهها/پارکهای کاروانی و کلبههای اجاره ای ذیل این راهنما باید همه اقدامات کاربردی ذکر شده در زیر را اجرا نمایند و آماده
توضيح این نکته باشند که به چه دليل هر اقدامی که اجرا نمیشود ،قابل اجرا نبوده است.
نام مجموعه:
آدرس مجموعه:

 .Aسياستها و شيوهنامه های محل کار برای حفاظت از سالمت کارکنان (همه گزینههایی که درباره این مجموعه صدق میکند ،انتخاب نمایيد)
هر فردی که میتواند وظایف کاری خود را از خانه انجام دهد به این منظور دستورات به وی ابالغ شده است.
در صورت امکان ،به کارکنان آسيب پذیر (افرادی که باالی  65سال سن دارند ،افرادی که دچار مشکالت حاد پزشکی هستند) کارهایی محول شده است که از
خانه قابل انجام هستند.
فرآیندهای کاری تا حد امکان مجدد ًا تدوین میشوند تا فرصت کار از خانه برای کارکنان ،افزایش یابد .در نظر بگيرید به کارکنانی که درخواست وظایف اصالح
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شده دارند که گزینه هایی ارائه نمایيد که تماس آنان با مراجعان و سایر کارکنان را به حداقل میرساند.
جداول زمانی جایگزین ،متناوب یا شيفتی برای رسيدن به حداکثر فاصله گذاری فيزیکی تدوین شدهاند.
به همه کارکنان (از جمله کارکنان حقوق بگير و داوطلبان ،که مجموعاً به "کارمندان" منتسب هستند) اطالع داده شده است که در صورت بيماری یا قرار گرفتن
در معرض شخصی که به کووید 19-مبتال بوده ،به محل کار نيایند .کارکنان متوجه هستند که در صورت اطال ق ،باید از راهنمای اداره بهداشت عمومی برای خود
انزوایی و قرنطينه ،پيروی نمایند .سياست های مرخصی محل کار مورد بررسی و اصالح قرار گرفته است تا اطمينان حاصل شود کارکنان در هنگام اقامت در منزل
به دليل بيماری ،مورد مؤاخذه قرار نمیگيرند.
 oمراجعه نمایيد به اطالعات تکميلی در خصوص طرحهای دولتی حمایت از مرخصی استعالجی و غرامت کارکنان بابت کووید،19-از جمله حقوق
مرخصی استعالجی کارمندان ،تحت قانون نخستين پاسخ کروناویروس خانوادهها و حقوق کارمندان در خصوص مزایای غرامت کارکنان و پيش فرض
کار-وابستگی مواجهه با کووید 19-بين  19مارس و  5جوال ی در راستای فرمان اجرایی  N-62-20فرماندار
پس از اطالع از اینکه نتيجه آزمایش یک یا چند نفر از کارمندان مثبت شده ،یا آنان عالئمی مشابه (موارد ابتال به) کووید 19-دارند ،کارفرما برنامه یا پروتکلی
در اختيار دارد تا از این مورد/موارد ابتال درخواست نماید در منزل خود را قرنطينه کنند و قرنطينه شخصی همه کارمندانی که در محل کار در معرض این
مورد/موارد ابتال قرار گرفته بودند ،الزام آور شود .طرح کارفرما باید پروتکلی برای تمام کارمندان قرنطينه شده در نظر داشته باشد که به آن دسترسی داشته باشند
یا مورد آزمایش کووید 19-قرار گيرند تا مشخص شود آیا در محل کار افراد بيشتری در معرض قرار گرفته اند یا خير ،که این امر ممکن است نيازمند تدابير
کنترلی تکميلی کووید 19-باشد .به راهنمای اداره بهداشت عمومی در خصوص پاسخ به کووید 19-در محل کار مراجعه نمایيد.
معاینه کارکنان قبل از ورود کارکنان به محل کار انجام میشود .بررسی ها باید شامل معاینه در مورد سرفه ،تنگی نفس ،مشکل تنفسی و تب یا لرز باشد و اینکه
آیا کارمند در  14روز گذشته با مبتالی قطعی کووید 19-تماس داشته است با خير .این معاینات را مىتوان از راه دور یا بصورت حضوری هنگام ورود کارکنان
انجام داد .در صورت امکان ،معاینه دمای بدن نيز باید در محل کار انجام شود.
در صورتی که  3یا تعداد بيشتری از موارد ابتال در داخل مجموعه ظرف مدت  14روز شناسایی شوند ،کارفرما باید این دسته افراد مبتال را از طریق شماره
 (888) 397-3993یا  (213) 240-7821به اداره بهداشت عمومی گزارش کند .اگر یک دسته افراد مبتال در محل کار شناسایی شود ،اداره بهداشت
عمومی پاسخ خوشه ای را آغاز خواهد کرد که شامل ارائه رهنمودها و توصيههای کنترل سرایت ،پشتيبانی فنی و تدابير کنترلی مختص محل میباشد .یک مدیر
پرونده بهداشت عمومی به این تحقيقات خوشهای اختصاص داده می شود تا به هدایت پاسخ مجموعه کمک نماید.
به کارمندانی که با سایر افراد در تماس هستند ،بصورت رایگان ،پوشش صورت مناسبی که بينی و دهان را بپوشاند داده میشود .این پوشش باید همواره در طول
روز کاری ،زمانی که در تماس با سایرین هستند یا احتمال تماس با سایرین وجود دارد ،پوشيده شود .کارمندانی که توسط اراده دهنده خدمات پزشکی به آنان
دستور داده شده که نباید پوشش صورت بپوشند ،باید یک محافظ صورت به همراه آویزی پارچهای در لبه پایينی بپوشند ،و اینگونه تا زمانی که شرایط آنان اجازه
دهد ،پایبند دستورات ایالتی هستند .آویز پارچهای که به تناسب زیر چانه قرار گيرد ،ترجيح داده میشود .ماسکهای با سوپاپهای یک طرفه نباید مورد استفاده
قرار گيرند .کارمندان زمانی که در دفتر شخصی یا اتاقک دارای پارتيشنهای مستحکمی که از قد کارمند هنگام ایستادن بلند تر است ،تنها هستند ،نياز به
پوشيدن پوشش صورت ندارند.
به کارکنان دستور داده میشود که روزانه پوششهای صورت خود را بشویند یا تعویض نمایند.
همچنين به کارکنان برای انجام کارهایی که مستلزم دست زدن به سطوح غالباً لمس شده میباشد یا برای استفاده هنگام معاینه عالئم ،دستکش داده میشود.
به کارکنان دستور داده شده در تمامی مناطق کمپ کودکان ،فاصله حداقل شش ( )6فوتی را از مراجعان و از یکدیگر حفظ نمایند .کارکنان ممکن است جهت
کمک به کودکان یا در صورت لزوم ،بصورت لحظهای نزدیکتر شوند.
سرویسهای بهد اشتی و سایر فضاهای مشترک ،مرتباً ،طبق برنامه زیر ضدعفونی میشوند:
 oسرویسهای بهداشتی ____________________________________________________
 oسایر موارد ___________________________________________________________
ضدعفونی کننده و تجهيزات مرتبط در محل(های) زیر در دسترس کارمندان قرار دارد:
____________________________________________________________________________________________
ضدعفونی کننده دست مؤثر در برابر کووید 19-در محل(های) زیر در اختيار همه کارکنان قرار میگيرد:
____________________________________________________________________________________________
به کارکنان یادآوری میشود که بصورت مستمر دستان خود را بشویند.
نسخه ای از این پروتکل در اختيار هر یک از کارکنان قرار گرفته است.
تا حد امکان ،به هر یک از کارکنان تجهيزات متعلق به وی اختصاص داده شده است و به کارکنان دستور داده شده که تا حد امکان از اشتراک گذاری تلفن،
تبلت ،بيسيم های دو طرفه ،سایر لوازم کاری ،یا تجهيزات اداری خودداری نمایند .همچنين به آنان دستور داده شده که هرگز  PPEرا به اشتراک نگذارند.
در مواقعی که وسایلی باید به اشتراک گذاشته شوند ،این وسایل با تميز کننده مناسب سطوح بين شيفتها یا استفادهها ،هرکدام متداولتر باشد ،ضد عفونی
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می شوند ،از جمله این وسایل عبارتند از :تجهيزات مشترک اداری ،م انند دستگاه کپی ،دستگاه فکس ،چاپگر ،تلفن ،کيبورد ،منگنه ،منگنه بازکن ،پاکت بازکن،
سطوح بخش پذیرش ،ميزهای کاری مشترک ،تجهيزات صوتی و تصویری ،دستگاههای واکی تاکی و غيره.
به کارکنان زمان داده میشود تا رویههای نظافتی را حين شيفتهای خود انجام دهند .وظایف نظافتی در ساعات کاری به عنوان بخشی از وظایف شغلی کارکنان
محول میشود .در صورت لزوم ،ساعات کاری را اصالح نمایيد ،تا نظافت منظم و کامل بهشکل مناسبی تضمين شود .برای کمک به افزایش تقاضای نظافتی،
گزینههای شرکتهای نظافتی شخص ثالث ،در صورت نياز ،تدارک دیده میشود.
بر غيبت کارکنان نظارت کنيد و در صورت امکان کادری پشتيبان از کارکنان آموزش دیده در اختيار داشته باشيد.
نصب تصفيه کننده های هوای قابل حمل پر بازده برای ادارات یا دیگر فضاهای کاری ،ارتقاء فيلترهای هوای ساختمان به باالترین بهره وری ممکن،
و انجام سای ر اصالحات برای افزایش کميت هوای بيرون و تهویه در ادارات و فضاهای دیگر را در نظر داشته باشيد.
هر یک از جلسات کارکنان را سازگار کرده تا رعایت فاصله گذاری فيزیکی تضمين شود و از جلسات فردی کوچکتر برای برقراری دستورالعملهای فاصله
گذاری فيزیکی استفاده نمایيد.
جلسات را با کارکنان بصورت تلفنی ،از طریق وبينار یا در صورت امکان در فضای باز برگزار کنيد .در صورت امکان ،مصاحبه مجازی و پذیرش سازمانی را
برای کارمندان جدید در نظر بگيرید.
کليه سياستهای تشریح شده در این چک ليست غير از آن چه مربوط به شرایط اشغال است ،در مورد کارکنان تحویل و هر شرکت دیگری که ممکن است
در محوطه مجموعه به عنوان اشخاص ثالث حضور داشته باشند ،اعمال میشود.
اختياری — سایر اقدامات را شرح دهيد:
______________________________________________________________________________________________

 .Bاقداماتی برای تضمين فاصله گذاری فيزیکی
تدابيری اتخاذ نمایيد تا فاصله گذاری فيزیکی حداقل شش فوت ما بين و ميان کارکنان و مراجعان تضمين شود .این امر میتواند اقداماتی از جمله نصب موانع
طلقی از جنس شيشه بين کارکنان و مراجعان در فروشگاهها ،البی ها ،محوطه پذیرش ،یا مراکز راهنمای مراجعان یا استفاده از نشانههای بصری برای راهنمایی
مراجعان که کجا بایستند یا به صف شوند را در بر گيرد .همچنين مراجعان باید در ص ورت نياز با استفاده از نشانههای بصری و/یا نشانههای شفاهی ،هنگام انتظار
برای استفاده از ایستگاههای پر کردن آب ،ایستگاههای تخليه فاضالب کاروان ،ایستگاههای پر کردن پروپان ،و سایر محل های سرویس دهی مشابه ،راهنمایی
شوند که کجا بایستند.
به کارکنان یادآوری میشود که از دست دادن ،زدن مشت یا آرنج به هم و سایر تماسهای فيزیکی خودداری نمایند.
متصدیان باید مناطقی را که احتمال می رود افراد تجمع کنند ،تحت نظر داشته باشند و از رعایت فاصله گذاری فيزیکی و سایر دستورالعملها اطمينان حاصل
نمایند .این مناطق ممکن است شامل مناطق شنا ،زمينهای ورزشی ،زمينهای اسکيت ،نقطه شروع مسيرهای پياده روی ،مناطق گردشگری روزانه محبوب و
نواحی پيک نيک باشد .عالئمی درباره الزامات فاصله گذاری فيزیکی نصب نمایيد.
مناطق زیر همچنان بسته باقی میمانند :زمينهای بسکتبال ،تنيس و واليبال ،سازههای کوهنوردی و زمينهای بازی.
برای مراکزی که فعاليتهای فضای باز پولی عرضه می کنند ،پياده سازی سامانه رزرواسيون را به منظور محدود نمودن تعداد مراجعان مجموعه در نظر بگيرید.
تا حد امکان ،برای ورودیهای جدید به اردوگاهها یا پارکهای کاروانی ،پياده سازی گزینههای پذیرش از راه دور را در نظر بگيرید .در ورودی پارک به منظور
اطالع به مراجعان از کارهایی که در بدو ورود باید انجام دهند ،عالئمی نصب کنيد .برای مثال ،شماره تلفن را فهرست کنيد تا مراجعان به جای ورود به محوطه
پذیرش ،تماس بگيرند .در صورت امکان ،استفاده از پرداختهای آنالین ،ایستگاههای پرداخت در محل ،پرداخت با کارت اعتباری ،یا پرداخت تلفنی را توصيه
نمایيد.
اگر پذیرش از راه دور امکان پذیر نيست ،در صورت امکان ،مراجعان را در فضای باز پذیرش کنيد ،و رسيد را ایميل کنيد .در صورت لزوم ،با رعایت الزامات فاصله
گذاری فيزیکی  ،در بدو ورود ،افراد را مستقيماً به محل خود هدایت یا مشایعت کنيد .تنها یک خانوار میتواند هر اردوگاه یا واحد اجارهای را اشغال کند و مراجعان
ثبت نشده نباید اجازه ورود به اردوگاه یا پارک کاروانی را داشته باشند.
پياده سازی فرآیندی را برای مراجعان در نظر بگي رید که اقالم از جمله هيزم ،مواد غذایی ،یا سایر کاالها را از فروشگاه عمومی پيش خرید کنند ،و کارکنان
بخواهيد که اقالم را به اردوگاه یا کاروان فرد مراجعه کننده تحویل دهند.
فضاهای خارجی که برای اجتماعات و فعاليتهای گروهی در نظر گرفته شدهاند ،از جمله پاویونها ،حلقههای آتش جمعی ،آشپزخانههای عمومی اردوگاه ،و آمفی
تئاترها باید همچنان تعطيل باشند .عالمتهای مربوط به تعطيلی را حذف ،جدا ،یا نصب نمایيد ،یا تمام نيمکتها ،ميزهای پيک نيک همگانی ،و صندلیهای
چند نفره (شامل محل استقرار اطراف منقل) را با نوار چسب ببن دید تا مراجعان را از تجمع باز دارید.
تمامی رویدادهای عمومی و/یا تجمعات متمرکز ،از جمله آتش بازی جمعی ،اردوگاههای جمعی ،اجرای نمایش در آمفی تئاترهای فضای باز ،نمایشهای موسيقيایی
یا نمایشهای دیگر ،یا سایر رویدادها ،باید لغو شوند یا به تعویق بيفتند.
پناهگاههای پيک نيکی کوچکتر ،مانند پناهگاههایی که به طور معمول تنها گروههای خانوادگی را در خود اسکان میدهند ،میتوانند با ابالغ محدودیتهای
مرتبط با فاصله گذاری فيزیکی (مانند استفاده یک خانوار بصورت همزمان) باز بمانند.
محلهای اردوگاهها یا پارکهای کارو انی را بررسی کنيد تا مشخص شود آیا این پارک باید به منظور برقراری فاصله گذاری فيزیکی ،با ظرفيت کاهش یافته فعاليت
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کند یا خير.
فعاليتهای فضای باز
گردانندگان باید تدابيری اتخاذ نمایند تا مطمئن شوند فعاليتهای پرخطر تر ،از جمله آنهایی که هنوز در دستورالعملهای این ایالت توصيه نشدهاند ،در مستغالت
آنان رخ نمیدهند.
فرآیندهای اجاره و امانت دادن تجهيزات تفریحی را ارزیابی نمایيد و مشخص کنيد آیا تعداد کارکنان و تجهيزات نظافتی و ضدعفونی موجود برای بازگشایی چنين
فعاليتهایی کافيست یا خير .برای اطالعات بيشتر به راهنمای شهرستان در خصوص تجهيزات اجارهای فضای باز مراجعه نمایيد.
در صورت لزوم ،فعاليتهای تفریحی را اصالح نمایيد تا اطمينان حاصل کنيد که پروتکلها ی نظافتی و ضدعفونی مناسب قابل پياده سازی هستند.
برای انجام فعاليتهای مختلف در فضای باز مانند تيراندازی با کمان ،تنيس ،رفتن به مسيرهای پياده روی و غيره دستورالعملهای موجود در وب سایت
شهرستان دنبال نمایيد تا اطمينان حاصل کنيد که پروتکلهای کنترل سرایت و فاصله گذاری فيزیکی الزم رعایت میشوند.
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
نظافت و ضدعفونی «کاالهای کم دوام» مانند جليقه نجات ،لباسهای غواصی ،طنابهای کتان ،خورجين ،یا کوله پشتی ،چالشهای ویژهای را به دنبال دارد.
چنين لوازمی مستلزم اعمال روش نظافتی مؤثر یا موجودی کافی تجهيزات هستند تا امکان برقراری «زمان عدم استفاده» کافی به مدت حداقل سه روز ما بين
هر استفاده ميسر شود تا اینگونه خطر سرایت کووید 19-به حداقل برسد.
برنامههای پر تماس و ورزشهایی که مستلزم تماس نزدیک با فاصله کمتر از شش فوت بين اعضای خانوارهای مختلف هستند ،باید تعليق شوند .این امر شامل
فعاليتهایی مانند رویدادهای ورزشی گروهی ،بسکتبال پيک آپ ،فعاليتهاى ورزشی درون گروهی ،مسابقهها یا رقص است.
فعاليتهای تفریحی در فضای باز با تماس زیاد یا نزدیک را برای واحدهای خانگی محدود سازید .این فعاليتها شامل اجاره قایق ،مسيرهای طناب نوردی و
دیوارهای صخرهنوردی میشود .در اردوگاهها و پارکهای کاروان ،در نظر بگيرید که آیا طبيعتگردی ،شبهای تماشای فيلم ،مينی گلف ،بازی گنجیابی ،مسابقهی
جستجو یا سایر فعاليتها را میتوان به شکلی برای واحدهای خانگی برگزار نمود که فاصله گذاری فيزیکی حفظ شود یا خير.
در زمان تجهيز افراد به کالههای ایمنی ،ضربهگير ،لباسهای محافظتی ،جليقههای نجات و سایر موارد ،کارکنان باید فاصله فيزیکی را رعایت کنند .در صورت
امکان ،کارکنان بجای آنکه فاصله فيزیکی را برای کمک به همدیگر کم کنند ،باید نحوه پوشيدن و استفاده از تجهيزات یا درآوردن آنها را نشان دهند.
مجموعههای سرویس بهداشتی و دوش عمومی
سرویسهای بهداشتی عمومی باید در طول روز نظافت و ضدعفونی شوند .حداکثر ظرفيت اشتغال اردوگاه ،پارک کاروان یا محوطهی تفریحی باید بر اساس تعداد
سرویسهای بهداشتی کامالً قابل استفادهای باشد که می توان در آنها الزامات فاصله گذاری فيزیکی را رعایت نمود و گرداننده پارک قادر است از آن نگهداری کند.
مجموعههای سرویس بهداشتی عمومی باید مرتباً و با استفاده از ضدعفونیکنندههای ثبتشده توسط سازمان حفاظت از محيط زیست ) ،(EPAدر طول روز
نظافت شوند .سطوح پر تماس مانند شيرهای آب ،توالتها ،دستگيرههای در و کليدهای برق باید مرتباً تميز و ضدعفونی شوند .کارمندان باید در مورد خطرات و
استفاده صحيح از محصوالت جدید طبق الزامات  Ca/OSHAآموزش ببينيد و تمام تجهيزات حفاظتی مورد نياز برای محصوالت خاص نظافتی مورد استفاده،
مانند محافظ چشم یا دستکش در اختيارشان قرار داده شود.
یک برنامه زمانی ن ظافت را برای هر مجموعه سرویس بهداشتی دایر ،تهيه کرده و ابالغ نمایيد .برنامه زمانی نظافت را جلوی در نصب کنيد تا مراجعان بدانند که
چه زمانهایی میتوانند/نمی توانند از توالت استفاده کنند .حتماً در حين فرآیند نظافت و ضدعفونی ،توالت را ببندید.
از یک چک ليست یا سيستم حسابرسی استفاده کنيد تا متوجه شوید که نظافت هر چند وقت یک بار انجام میشود.
تنها زمانی اجازه استفاده از دوش دهيد که پارتيشنها در محل خود تعبيه شده باشند یا عالئمی برای مشخص نمودن مقررات فاصله گذاری فيزیکی نصب شده
باشد .اگر تعبيه پارتيشنها یا فاصله گذاری مناسب ميسر نيست ،این مجموعه باید تعطيل بماند.
اطمينان حاصل کنيد که امکانات بهداشتی قابل استفاده باقی می مانند و همواره بطور مداوم ذخيره کافی از آن وجود دارد .در مواقع نياز ،صابون اضافی ،دستمال
توالت ،و ضدعفونی کننده دست تهيه کنيد .در صورت ،امکان دستگاههای هندزفری نصب کنيد ،از جمله دستگاههای حسگر حرکتی شيرهای آب ،صابون ساز،
دستگاههای ضد عفونی کننده خودکار و دستگاههای دستمال توالت خودکار.
درهای توالتهای چند اتاقکی را باید بتوان بدون لمس دستگيرهها ،باز و بسته نمود .اگر نمیتوان درب را بدون لمس دسته یا راندن درب با نيروی دست باز کرد،
با تکيه بر درب آن را باز کنيد و/با یک سطل آشغال را کنار درب قرار دهيد تا مطمئن شوید که میتوان دستمال توالت را بالفاصله پس از راندن درب دور انداخت.
محل و موقعيت سطل های زباله نباید با خروجی ها ،تخليه اضطراری ،تج هيزات اورژانسی یا هر گونه تجهيزاتی که ذیل قانون آمریکاییهای دچار معلوليتهای
عنوان شده است ،تداخل داشته باشد .مطمئن شوید که سطلهای زباله به طور منظم تخليه میشوند.
به اردوگاه ،پارک کاروانی ،و مراجعان تفریحات فضای باز باید اطالع داده شود که سينکها می توانند منبع عفونت باشند و باید از قرار دادن مسواکها و سایر لوازم
بصورت مستقيم بر روی سطوح پيشخوان خودداری نمود .همچنين میتوان از کيسه های دسته دار برای لوازم شخصی استفاده کرد تا ميزان تماس وسایل با
سطوح دیگر در توالت محدود شود.
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مدیریت اردوگاه و پارک کاروان باید ميهمانان را ترغيب کند تا در صورت امکان بهجای استفاده از تسهيالت عمومی ،از توالتها و تجهيزات دوش و حمام موجود
در وسایل نقليهشان استفاده نمایند.
اطالعاتی در مورد نحوه شستشوی صحيح دستها با آویزان نمودن عالئمی در سرویسهای بهداشتی ارائه دهيد.
استخرهای شنا و مجموعههای آبی
در حال حاضر ،تنها استخرهای فضای باز مجاز هستند دایر باشند.
سوناها ،اتاقهای بخار و وان های آب داغ باید بسته بمانند.
مقادیر مادهی گندزدا ( 1-10بخش در هر ميليون کلر آزاد یا  3-8بخش در هر ميليون برم) و پی اچ مناسب ( )7.2-8را حفظ کنيد.
با شرکت یا مهندسی طراح مجموعه آبی مشورت نمایيد که کدام ضدعفونی کننده مورد تأیيد سازمان حفاظت از محيط زیست ،بهترین گزینه برای این مجموعه
آبی میباشد .از نحوه ی استفاده و انبار کردن صحيح و ایمن مواد گندزدا اطمينان حاصل کنيد از جمله انبار کردن ایمن محصوالت دور از دسترس کودکان.
برنامه ای ترتيب دهيد تا مبلمان و تجهيزاتی که باید نظافت و ضدعفونی شوند (برای مثال صندلیهای راحتی) از مبلمانی که قبالً تميز و ضدعفونی شدهاند ،جدا
نگاه داشته شوند .محفظههای حامل تجهيزاتی که هنوز نظافت و ضدعفونی نشدهاند و محفظههای حامل تجهيزات نظافتشده و ضدعفونیشده را برچسب بزنيد.
مراجعان را ترغيب کنيد تا حولههای شخصی خود را همراه آورده و استفاده کنند .اگر حولهها در اختيار افراد قرار گرفته ،آنها و پارچهها را طبق دستورالعملهای
شرکت توليد کننده بشویيد .از گرم ترین دمای آب مناسب استفاده کنيد و وسایل را به طور کامل خشک نمایيد .حولهها را با دستکشهای یکبار مصرف و حداقل
دستکاری حمل کنيد ،یعنی آنها را نتکانيد.
افراد را از اشتراک گذاری وسایل ،به ویژه مواردی که تميز کردن و ضد عفونی کردن آنها مشکل است یا وسایلی که با صورت در تماس هستند ،منع نمایيد (مانند
عينکها ،دماغ گيرها ،و اسنورکلها).
اطمينان حاصل نمایيد که این مجموعه دارای تجهيزات کافی برای مراجعان میباشد ،مانند تختههای شنا ،نودلهای شنا و سایر تجهيزات شناور ،تا اشتراک
گذاری وسایل تا حد امکان به حداقل برسد .استفاده از تجهيزات را بطور همزمان به یک مراجعه کننده محدود کنيد و پس از هر بار استفاده این وسایل را تميز
و ضد عفونی نمایيد.
چيدمان محوطه استخر و سایر مناطق پيرامون استخر را به منظور اطمينان از اینکه محلهای ایستادن و نشستن میتوانند از الزامات فاصله گذاری فيزیکی
پشتيبانی کنند ،تغيير دهيد .این امر میتواند شامل برداشتن صندلیهای راحتی یا مسدود کردن محوطههایی برای منع استفاده شود.
فراهم نمودن نشانهها یا راهنمای فيزیکی (مانند ،خطوط عبور در آب یا صندلیها و ميزهای محوطه استخر) و نشانههای بصری (مانند ،نوارهایی در محوطه ،کف،
و یا حاشيه استخر) و نشانه هایی برای اطمينان از این که کارکنان و مراجعان ،و شناگران چه داخل و چه خارج از آب ،به فاصله حداقل شش فوت از یکدیگر قرار
میگيرند.
در صورت امکان ،موانع فيزیکی غيرقابل نفوذ مانند طلق شيشهای را در مکانهایی نصب کنيد که تعامل کارکنان و مراجعان غيرقابل اجتناب بوده و فاصله گذاری
فيزیکی دشوار است.
پياده سازی رزرواسيون استخر برای استفاده یا سایر مکانيسمها را برای رعایت فاصله گذاری فيزیکی ،لحاظ کنيد و در دستور کار قرار دهيد .این رزرواسيون
میتواند شامل رزرو کامل خطوط برای شنای رفت و برگشتی انفرادی باشد.
اطمينان حاصل نمایيد نجات غریق هایی که فعاالنه در حال انجام وظایف نجات غریقی هستند ،از آنان انتظار نرود که همچنين شستن دستها ،استفاده از
پوششهای پارچه ای صورت ،یا فاصله گذاری فيزیکی را تحت نظر بگيرند .این مسئوليت نظارتی را به یکی دیگر از کارمندان واگذار کنيد.
مجموعههای آبی باید از فعاليتهایی که موجب تجمعات میشود ،خودداری کنند.
کلبهها و واحدهای اجارهای
اردوگاهها و پارکهای کاروان با کلبهها یا سایر واحدهای اجاره ای باید اقدامات مناسبی را به منظور نظافت و ضدعفونی کردن آن محوطهها پس از استفاده ،اتخاذ
نمایند .این اقدامات شامل پاک کردن و نظافت نردهی تخت ،کنترلهای تلویزیون ،تختههای باال تختی ،صفحه روی پيشخوانها ،وسایل آشپزخانه ،دستگيرههای
یخچال ،دستگيرههای اجاقگاز و سایر اقالم میشود.
تمام مالفهها و پارچه ها باید بين اقامت هر مراجعهکننده با مراجعهکننده بعدی ،برداشتهشده و شسته شوند و این نظافت حتی شامل اقالمی که به نظر مورد
استفاده قرار نگرفتهاند نيز میشود .هنگام نظافت مالفهها ،حولهها و سایر اقالم شسته شده در واحدهای اجاره ای ،اطمينان حاصل کنيد که کارکنان در زمان
برداشتن رختها و مالفههای کثيف ،دستکش یکبار مصرف پوشيده باشند و پس از هر بار استفاده ،آن را دور بيندازند .بالفاصله پس از دور انداختن دستکشها،
دستها را با صابون بشویيد یا از ضدعفونیکننده دست استفاده کنيد .مالفههای اضافی را در واحد اجارهای انبار نکنيد .چنين اقالمی را تنها در صورت درخواست
ارائه دهيد.
رختهای کثيف را تکان ندهيد .این کار احتمال پراکندگی ویروس از طریق هوا را به حداقل خواهد رساند .اقالم مورد نظر را مطابق دستورالعملهای شرکت توليد
کننده بشویيد .در صورت امکان ،اقالم را با استفاده از تنظيمات داغ ترین دمای آب مناسب بشویيد و اقالم را بهطور کامل خشک نمایيد .سبدهای خشکشویی
را طبق دستورالعمل باال برای سطوح ،تميز کرده و ضدعفونی نمایيد .در صورت امکان ،یک آستر کيسهای تهيه کنيد که هم یکبار مصرف و دورانداختنی بوده و
هم میتوان پس از هر بار مصرف آن را شست.
بين هر اقامت مراجعان باید وسایل آشپزخانه شامل قابلمهها ،ماهيتابهها و ظروف را بهطور کامل با آب گرم و صابون و ترجيحاً در ماشين ظرفشویی تميز کرد.
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اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
فرمان افسر بهداشت
در بدو ورود هر مراجعهکننده ،صابون ظرفشویی کافی و اسفنج نو و استفادهنشده را به وی تحویل دهيد .در صورت امکان ،وسایل آشپزخانه را با ظروف
یکبارمصرف جایگزین نمایيد.
یک دوره انتظار  ۲۴ساعته را قبل از نظافت هرگونه مکان اقامتی متعلق به اردوگاه ،شامل واحدهای اجاره ای و پس از تسویهحساب و خروج هر مراجعهکننده در
نظر بگيرید.
هر واحد اجارهای در نظر گرفتهشده برای گردهماییهای بزرگ ،شامل کنفرانسها یا جلسات ،نباید تا زمانی که چنين فعاليتهایی از سر گرفته شود ،بازگشایی
گردند.
غذا و صرف غذا

راهنمای اداره بهداشت عمومی در مورد رستورانها را برای دستورالعملهای مرتبط با غذا و صرف غذا دنبال نمایيد.
گردانندگان تفریحات فضای باز نباید غذاخوری مختصر گروهی یا رویدادهای خوردن و نوشيدن مشابه به سبک خانوادگی را که خطر آلودگی متقابل را افزایش
میدهد ،برگزار نمایند .اگر بایستی مواد غذایی و نوشيدنیها را سرو یا پخش کرد ،هر زمان که ميسر بود باید اقالم را در ظروف یکبار مصرف تکنفره ارائه نمود.
کارمندان یا داوطلبانی که در حال سرو غذا هستند ،باید مرتباً دستها را بشویند و از دستکش یکبار مصرف و پوششهای صورت استفاده نمایند.
مراکز خشکشویی
در صورت لزوم ،ساعات کاری را بهگونهای برای تسهيالت اتاق خشکشویی تنظيم نمایيد تا اطمينان حاصل گردد که کارکنان زمان کافی برای نظافت و ضدعفونی
کردن مرتب کالهکها و دربها ،فيلترهای الياف ،روميزیها و پيشخوانها ،صندلیها یا نيمکتها ،صابون ساز ،ماشينهای فروش خودکار ،ماشينهای پول خرد،
سينکها و سایر سطوح را در اختيار دارند.
قرار دادن ضدعفونیکننده دست و دستمالهای مرطوب ضدعفونیکننده در اتاق رختشویی را مدنظر قرار دهيد تا مراجعان بتوانند سطوحی را هنگام استفاده از
ماشينها لمس میکنند ،قبل/بعد استفاده تميز نمایند.
کليه بازیها ،کتابها ،بروشورها یا موارد دیگر را از مراکز خشکشویی خارج کنيد .سبد یا سطل رختها را در صورت وجود از آنجا خارج کنيد.
ایجاد یک سيستم نوبتدهی برای مراکز خشکشویی را در نظر باشيد تا اینگونه کارکنان بدانند که مراکز در چه زمان هایی مورد استفاده قرار میگيرند و مراجعان
بتوانند از تعامالت غيرضروری اجتناب نمایند .مراکز خشکشویی را برای در اختيار داشتن زمان کافی به منظور نظافت ،بين نوبتهای برنامه ریزی شده تعطيل
نگه دارید.
اگر داشتن یک سيستم نوبتدهی ميسر نيست ،فاصله گذاری فيزیکی را با بستن یکی در ميان ماشينها حفظ کنيد تا فاصله فيزیکی شش فوتی ميان مراجعان
حفظ شود.
مراجعان را ترغيب کنيد تا وقتی رختها در حال شسته شدن و خشک شدن هستند ،بيرون منتظر بمانند .از طرف دیگر ،از نشانههای بصری برای هدایت مراجعان
به ایستادن در محلهای بهخصوص استفاده کنيد و دسترسی را محدود سازید تا مراجعان بتوانند بهطور جداگانه از چندین ماشين کنار هم استفاده نمایند.
مشخص نمایيد که حداکثر ظرفيت برای اندازه اتاق چه ميزان است و عالمتی را روی درب نصب کنيد که بيان میکند چند نفر میتوانند بصورت همزمان و در
جریان برنامههای زمانی نظافت و ضدعفونی سازی ،در اتاق حضور داشته باشند.

 .Cاقداماتی برای کنترل سرایت
قبل از ورود برنامه ریزی شده مراجعانی که در اردوگاهها یا پارکهای کاروان جا رزرو کردهاند ،برای تأیيد رزرواسيون با آنها تماس بگيرید و بپرسيد
که آیا آنها یا شخصی در خانوادهشان دارای هرگونه عالئم کووید 19-میباشد یا خير .درصورتیکه مراجعهکننده پاسخ مثبت دهد ،رزرواسيون او را
برنامهریزی مجدد کنيد یا آن را لغو نمایيد.
به مراجعانی که به این مجموعه وارد میشوند یادآوری ميشود همواره در زمان حضور در داخل مجموعه یا محوطه آن (بهجز هنگام صرف غذا یا
نوش يدن ،در صورت اطالق) پوشش صورت بپوشند .این امر در مورد همه بزرگساالن و کودکان  2سال به باال صدق میکند .تنها افرادی که توسط
ارائه دهنده خدمات پزشکی به آنان دستور داده شده که پوشش پارچه ای صورت نپوشند ،از پوشيدن آن مستثنی هستند .جهت تأمين امنيت
کارکنان و سایر مراجعان خود ،در صورت امکان ،پوشش صورت باید در اختيار مراجعانی که بدون آن وارد میشوند ،قرار گيرد.
معاینات عالئم قبل از ورود مراجعان به مجموعه انجام میشود .معاینات باید معاینه مربوط به سرفه ،تنگی نفس ،مشکل تنفسی و تب یا لرز را شامل شود .انجام
این معاینات میتواند بصورت حضوری یا از طریق روشهای جایگزین باشد مانند سامانههای معاینه آنالین یا از طریق عالئمی نصب شده در ورودی مجموعه که
مقرر می کنند مراجعان مبتال به این عالئم نباید به مستغالت مجموعه وارد شوند.
همه مناطق پر تردد از جمله محوطههای پذیرش مهمان و البی ها ،مراکز راهنمای مراجعان ،اتاقهای استراحت کارکنان ،سرویسهای بهداشتی و
فضاهای ورودی و خروجی از جمله راه پلهها و نردهها را در طول روز به طور کامل نظافت نمایيد.
سطوحی استفاده شده اشتراکی و مواردی مثل فرمان و دنده وسایل نقليه ،کليدها ،ابزارها ،شيرهای آب ،سطلهای زباله ،صندلیهای راحتی،
تجهيزات مشترک ،دستگيره درها ،صفحه روی پيشخوانها ،توالتها و تجهيزات شستشوی دست را مرتباً ضدعفونی نمایيد.
گردانندگان فضاهای سرگرمی روباز باید با توليد کنندگان تجهيزات ،برای تعيين مراحل مناسب ضدعفونی بخصوص برای سطوح نازک و نفوذپذیر،
مشورت نمایند .در صورت امکان ،مراجعان را تشویق نمایيد که وسایل شخصی خود را بياورند و از آنها استفاده کنند.
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اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
فرمان افسر بهداشت
فضاهای پذیرش و ورود مهمان و ميزهای کار کارکنان را با محصوالت مناسب بهداشتی ،از جمله ضدعفونی کننده دست و دستمالهای مرطوب
ضدعفونی کننده تجهيز نمایيد.
تسهيالت رفاهی ،از جمله نقشههای مسيرهای پياده روی ،کتابها ،مجلهها ،قهوه ،آب ،دستگاههای سلف سرویس (مگر مواردی که نياز به لمس
ندارند) ،و سایر موارد مرتبط با مراجعان ،باید از محوطه پذیرش مهمان خارج شوند تا به کاهش نقاط قابل لمس و تعامل مراجعان کمک نمایند.
مسيرهای پياده روی و سایر موارد اطالعرسانی چاپی می تواند برای استفاده شخصی مراجعان ،در بدو ورود بين آنها توزیع شود.
در صورت امکان ،وسایلی که غالباً لمس میشوند و نظافتشان دشوار است ،از جمله بازیهای روميزی یا کتابها ،نباید به مراجعان امانت داده شود.
در صورتی که چنين وسایلی را امانت می دهيد ،وسایل برگشت داده شده را حداقل سه روز قبل از امانت دادن به مراجعه کننده بعدی ،در یک مخزن
نگهداری کنيد.
از دستورالعملهای  CDCپيروی کنيد تا مطمئن شوید تمامی سيستم های آبی پس از خاموش شدن طوالنی مدت تسهيالت برای به حداقل
رساندن خطر ابتال به بيماری لژیونر و سایر بيماریهای مرتبط با آب ،برای استفاده ایمن هستند.
غالباً سرویسهای بهداشتی فاقد آب لوله کشی ،مانند توالتهای سيار یا توالتهای کابينی ،به محصوالت بهداشتی شتسشوی دست مجهز نيستند.
مراجعان را تشویق نمایيد که برای استفاده در چنين مجموعههایی ،ضدعفونیکننده دست حاوی حداقل  %۶۰الکل ،همراه خود داشته باشند .در
صورت امکان ،اطمينان حاصل نمایيد که ایستگاههای شستوشوی سيار دست به خوبی کار میکنند و صابون ،حوله و منابع آب ،پر هستند.
تجهيزات سرویس بهداشتی را طبق برنامهای با فواصل زمانی کوتاه نظافت نمایيد تا همواره تميز باشند و کمپ نشينان و مراجعان را به استفاده از
آن تشویق کنيد ،این امر باعث میشود کمپ نشينان از استفاده از دستشوییهای کثيف و غيربهداشتی امتناع کرده و در عوض از سرویسهای
بهداشتی فضا ی باز استفاده نمایند .در صورت امکان ،روکشهای یکبار مصرف در سرویسهای بهداشتی قرار دهيد.
در صورت امکان ،مراجعان را تشویق کنيد که هر چه را همراه خود آوردهاند با خود ببرند ،تا تعداد کارکنانی که باید زباله ها را از محل اردوگاه ،پارک،
مسيرهای پياده روی و سایرمحوطهها جمعآوری کنند به حداقل برسد.
ایستگاههای پر کردن آب ،ایستگاههای تخليه فاضالب کاروان و ایستگاههای پر کردن پروپان باید هر روز تميز و ضدعفونی شوند و کارکنان باید بعد
از هر بار استفاده ،آنها را تميز کنند .در صورت امکان ،ضدعفونی کننده دست را برای استفاده مراجعان و کارکنان ،نزدیک این ایستگاهها قرار دهيد.
کارکنان باید تا حد امکان از به اشتراک گذاری ابزارها ،تلفنها ،وسایل الکترونيکی و تجهيزات اداری اجتناب کنند ،و در صورت امکان اطمينان
حاصل نمایيد که کارکنان فضای کار اختصاصی خودشان را برا ی استفاده شخصی در اختيار دارند .هرگز تجهيزات حفاظت شخصی را به اشتراک
نگذارید.
هنگام انتخاب مواد شيميایی نظافتی ،کارکنان باید از محصوالت مورد تأیيدی برای استفاده در برابر کووید 19-که در ليست  Nتأیيد شده از سوی
سازمان حفاظت از محيط زیست (  )EPAقرار دارند ،استفاده نمایند و از دستورالعملهای محصول پيروی کنند .از مواد ضدعفونی کنندهای که آن
در برابر عوامل جدید بيماری زا ویروسی مؤثر هستند ،محلولهای سفيد کننده خانگی رقيق ( 5قاشق غذاخوری در هر گالن آب) یا محلولهای
الکلی حاوی حداقل  70%الکل که برای سطح مناسب هستند ،استفاده نمایيد .به کارکنان آموزشهایی در خصوص دستورالعملهای شرکت توليد
کننده و مقررات  Cal/OSHAبرای استفاده ایمن ارائه دهيد .کارکنانی که از تميز کنندهها یا ضدعفونی کنندهها استفاده میکنند باید در صورت
نياز محصول ،از دستکش و سایر تجهيزات حفاظتی استفاده نمایند.
پس از هر بار اقامت مراجعهکنندگان ،تجهيزات هر مکان باید کامالً پاک ،تميز ،و ضدعفونی شود .این موارد شامل منقلهای باربيکيو ،صندلیها،
نشيمنهای فرعی (مثل تابها یا نيمکتها) ،شيرهای آب ،و تجهيزات برقی کاروانها و اتصاالت آب میشود.
اطمي نان حاصل کنيد که کليه کارکنان برای استفاده آموزش دیده و در صورت نياز از ميزان کافی از پاک کنندهها و ضدعفونی کنندههای همه
منظوره برخوردار هستند.
اگر سرایداران و متصدیان نظافت قرار است در مکانی کار کنند که فردی مبتال به بيماری آنجا بوده است ،این موضوع باید به آنان اطالع داده شود.
خدمات نظافتی واجد شرایط شخص ثالث برای آلودگیزدایی از مناطق تحت تأثير پيشنهاد میشود.
اگر از سرایداران یا متصدیان نظافت خواسته شود منطقه ای را که موارد ابتال به کووید 19-در آنجا شناسایی شده ضد عفونی کنند ،نباید تا زمانی
که مسئول اردوگاه یا کاروان ،تجهيزات حفاظت شخصی و آموزش مناسبی ارائه نکرده ،فعاليت خود را شروع کنند .سرایداران یا متصدیان نظافت
باید برای همه امور مربوط به فرآیند نظافت ،از جمله لمس سطل زبالهها ،دستکش یکبار مصرف بپوشند .باید به کارکنان یادآوری شود که بالفاصله
بعد از درآوردن دستکش ،دستها را با آب و صابون بشویند یا از ضدعفونی کننده دست استفاده نمایند .بسته به مواد تميز کننده و ضدعفونی کننده
مورد استفاده و اینکه آیا خطر پاشش آنها وجود دارد یا خير ،ممکن است الزم باشد از تجهيزات حفاظت شخصی ،از جمله عينک ایمنی نيز استفاده
شود.
کارکنان سرایداری باید آموزش ببينند و اطالعاتی در خصوص خطرات استفاده از تميزکنندهها و ضدعفونیکنندهها ،برگههای حاوی اطالعات ایمنی،
تجهيزات حفاظت شخصی مورد نياز ،و تهویه مورد نياز کسب نمایند.
کارکنان باید در مناطقی که نظافت میکنند ،تهویه کافی (جریان هوا) داشته باشند .در صورت نظافت حمام یا سایر فضاهای کوچک ،مطمئن شوید
درب و پنجرهها باز باشند.
برای کاهش ریسک ابتال به آسم ناشی از ضدعفونی کردن ،برنامهها باید با این هدف طراحی شوند که محصوالت ضدعفونی کنندهای از ليست N
انتخاب شوند که ترکيبات ضد آسم دارند (پروکساید هيدروژن ،اسيد سيتریک یا اسيد الکتيک) از محصوالتی که این ترکيبات را با پروکسی استيک،
سدیم هایپوکلریت (سفيد کننده) یا ترکيبات آمونيوم کواترنر مخلوط میکنند اجتناب کنيد ،زیرا باعث آسم میشوند.
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باید به مراجعان اردوگاهها و پارکهای کاروانی یادآوری شود که شش فوت فاصله را از کارکنان نگهداری ،سرایداری یا نگهبانی در تيم نگهداری،
حفظ نمایند .روندی را پياده سازی کنيد که بصورت منظم با کارکنان در تماس باشيد تا از رعایت این پروتکل توسط مراجعان اطمينان حاصل
نمایيد .مطمئ ن شوید کارکنان بدون ترس از تالفی یا انتقام جویی قادر به اشتراک گذاری چنين اطالعاتی هستند.
گردانندگان اردوگاهها و پارکهای کاروانی باید ارزیابی کنند که پارک سگ در محوطهها به اندازه کافی بزرگ است که بتواند مراجعه کنندگان و
حيواناتشان را در عين حفظ فاصله گذاری فيزیکی مناسب ،در خود جای دهد .اگر فضا کافی نباشد ،پارکهای سگ باید گسترش یابد ،محدود یا
تعطيل شود.

 .Dاقداماتی اطالع رسانی به عموم افراد
گردانندگان اردوگاهها و پارکهای کاروانی باید اقدامات الزم را اتخاذ نمایند تا اطمينان حاصل کنند که مراجعه کنندگان ،پيش از ورودشان ،از
سياستها و رویههای جدید پارک کامالً آگاه شدهاند .چنين سياستهایی باید شامل این موارد باشد :به گردانندگان اردوگاهها و پارکهای کاروانی
این حق را بدهد که رزرو افرادی را که با نشانههای بيماری مراجعه میکنند لغو نمایند؛ رویههای جدید برای پذیرش ،الزامات فاصله گذاری فيزیکی،
و برنامههای نظافت و ضدعفونی برای اقامتگاهها ،تجهيزات ،و فضاهای عمومی مانند محوطههای پذیرش و ورود و پارک و فروشگاه عمومی یا مرکز
راهنمای مراجعان.
اطالعاتی در خصوص موضوعات زیر به مراجعان ار ائه دهيد:
 oاز پيش برنامهریزی کنيد ،پيش از رسيدن به محل ،کارهای مربوط به رزرو ،تهيه مجوزها ،هيزم ،یخ و سایر موارد را بصورت آنالین یا
تلفنی انجام دهيد.
 oتا حد امکان مستقل و خودکفا باشيد .به عنوان مثال ،صابون شخصی ،مواد ضدعفونی کننده سطوح ،ضدعفونی کننده دست ،حولههای
کاغذی /حولههای دست ،و دستمال توالت خود را همراهتان بياورید .همچنين توصيه میشود که برای نظافت پيش و پس از استفاده از
تجهيزات عمومی ،دستمال مرطوب ضدعفونی کننده همراه خود بياورید .در صورت امکان ،وسایل ورزشی ،حولهها ،تجهيزات کمکها ی
اوليه و سایر موارد مورد نياز خود را برای فعاليت در فضای باز همراه بياورید .مراجعه کنندگان باید برای پيک نيک ،روميزیهای
پالستيکی که میتوان دور انداخت یا برای شستن به خانه برد ،همراه بياورند.
 oبرای حصول اطمينان از حفظ فاصله گذاری فيزیکی ،مراجعه کنن دگان باید محل استقرار یا پيک نيک خود را با حداکثر فاصله ممکن از
اردوگاهها و مراکز پيک نيک مجاور که ميزبان افرادی از خانوادههای مختلف هستند ،بر پا نمایند.
 oبسياری از برنامهها و مجموعهها ممکن است لغو یا تعطيل شوند ،بنابراین مراجعه کنندگان باید منابع آنالین را برای کسب اطالعات
جدید درباره تغيير قوانين و ممنوعيتها بررسی کنند و بدانند در بدو ورود باید انتظار چه چيزی را داشته باشند.

o
 oبگذارید مبلمان ،مثل ميزهای پيک نيک یا صندلیها همان جا که هستند بمانند ،چرا که ممکن است کارکنان پارک آنها را به شکلی
پيش از استفاده از تجهيزات و امکانات سلف سرویس ،کليه پروتکلهای نظافت را مشاهده کنيد.

مناسب چيده باشند تا شما را به رعایت فاصله فيزیکی ترغيب نمایند.

 oاز عالئم راهنما پيروی کنيد– به طور مثال؛ منتظر نوبت خود بمانيد و محدودیتهای ظرفيتی را تحمل کنيد – این امر موجب افزایش
فاصله گذاری فيزیکی در ساختمانها ،مناظر ،و سایر فضاهای بسته خواهد شد.
 oسفر خود را به شيوهای ایمن و مسئوالنه برنامهریزی کنيد .توجه داشته باشيد که متصدیان حومه شهر و عمليات نجات نيازمند
پاسخگویی های اضطراری بسياری هستند و تقاضای بيش از حد از آنان برای خدمات درمانی ،همه افراد را در معرض خطر قرار میدهد.
سيستمهای ارتباطی فراهم نمایيد که به کارکنان و مراجعان امکان میدهد در عين حفظ محرمانگی ،عالئم خود را گزارش دهند و اعالنهایی
فوری در ارتباط با قرارگيری در معرض بيماری و تعطيلیها دریافت کنند.
نسخه کپی از این پروتکل در تمامی ورودیهای عمومی اردوگاهها نصب شده است.
عالئمی نصب میشود که به بازدید کنندگان دستور میدهد در صورت بروز عالئم تنفسی در منزل بمانند.
پایگاههای اطالعرسانی آنالین (وب سایت ،رسانههای اجتماعی ،و غيره) اطالعات مشخصی درباره پروتکلهای فعلی ،لزوم استفاده از پوششهای
صورت ،راههای کنترل سرایت و الزامات فاصله گذاری فيزیکی ارائه میدهند.

 .Eاقداماتی برای تضمين دسترسی عادالنه به خدمات ضروری
خدماتی که برای مراجعان ضروریست ،در اولویت قرار گرفته است.
اقداماتی جهت اطمينان از ارائه خدمات به مراجعانی که محدودیتهای حرکتی دارند و/یا در فضاهای عمومی در معرض خطر باال قرار میگيرند،
اتخاذ شده است.

هر گونه اقدامات اضافی که در باال ذکر نشده است باید در صفحات جداگانهای ذکر شود
که این کسب و کار باید به این سند ضميمه نماید.
شما می توانيد برای هرگونه سؤاالت یا نظرات خود درباره این پروتکل با شخص زیر تماس بگيرید:
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اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
فرمان افسر بهداشت
نام تجاری:
شماره تلفن:
تاریخ آخرین بازبينی:
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