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 حدائق الحيوانالحدائق النبات�ة و بروتوكول إعادة فتح المتاحف والمعارض و 
 وحدائق األح�اء المائ�ة: الملحق م

ا من:   2021مايو   21الموافق  الجمعةيوم تار�ــــخ ال��ان اعتبار�

 

ا ما وتبدو مستقرة، ل�ن  COVID-19انخفضت معدالت حاالت اإلصابة بـ   ا ع�    اليزال  COVID-19، واالستشفاء، والوف�ات نوع� � ا كب�ي �شكل خطر�
كات اتخاذ االحت�اطات وتعد�ل العمل�ات واأل�شطة لتقل�ل مخاطر االنتشار.   المجتمعات و�تطلب من جميع األشخاص وال�ش

 
ا لدخول مقاطعة لوس أنجلوس "المستوى   ي مخطط الوال األصفرنظر�

وتوكول لرفع  " �ف ا، فقد تم تحد�ث هذا ال�ب
�
�ة إلطار عمل اقتصادي أ��� أمان

. �جب ع�  ا  حدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة  ،  الحدائق النبات�ة،  المعارض،  المتاحف  بعض القيود الخاصة بالنشاط المح�ي ي قدم�
الم�ف

وتوكول لتقل�ل اال  ي هذا ال�ب
ام بالمتطلبات الواردة �ف ف ي عمل�اتها التجار�ة.  COVID-19نتشار المحتمل لـ بحذر واالل�ت

 �ف
 

حدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة. قد تقوم هذە المؤسسات ب�عادة ،  الحدائق النبات�ة،  المعارض،  المتطلبات الواردة أدناە خاصة بالمتاحف
ي العمل    % 75فتح مساحاتها الداخل�ة للجمهور بنسبة  

. قد �ستمر جميع المناطق الخارج�ة لهذە المؤسسات �ف كحد أق� من اإلشغال الداخ�ي
وتوكول.   ي هذا ال�ب

ي بالمتطلبات المنصوص عليها �ف
�طة أن ت�ف ي �فرضها الحا�م ع� هذە األما�ن المحددة، �جب أن  باإلضافة إ�ش وط الىت � ال�ش

ي  
وط المنصوص عليها �ف ا لل�ش حدائق  ،  الحدائق النبات�ة،  المعارض،  للمتاحف  بروتوكوالت إعادة الفتحتمتثل هذە األنواع من األعمال التجار�ة أ�ض�

 . األح�اء المائ�ة وأحواضالحيوان 
 

وتوكول هذ هاتغ�ي مخصص  ا ال�ب ف فيه�ةالمدن ، للمن�ت  الحدائق المائ�ة. ، ال�ت
 

وتوكول التا�ي    حسب االقتضاء:  -�جب أن تمتثل المتاحف والمعارض والحدائق النبات�ة وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة لل�ب
  لـ    �جب أن تمتثل للبيع بالتجزئةمناطق الذات  والمعارض والحدائق النبات�ة وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة المتاحف

 . بالمقاطعة الصادرة عن الصحة العامة بروتوكوالت مؤسسات البيع بالتجزئة

 �والمعارض والحدائق النبات�ة وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء   از�ة داخل المتاحف�جب أن تمتثل المطاعم والمقا�ي والمتاجرة االمت
و�ات المواد الغذائ� . الصحة العامة بالمقاطعةالصادرة عن  بروتوكوالت المطاعملـ    المائ�ة ي المناطق ة والم�ش

�جوز استهال�ها فقط �ف
 . المخصصة لتناول الطعام

   ي لـ
ي �شغل دور العرض السينمائئ �جب أن تمتثل المتاحف والمعارض والحدائق النبات�ة وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة الىت

 الصادرة عن الصحة العامة بالمقاطعة.  بروتوكوالت دور السينما 

  بروتوكوالت لـ    ئق األح�اء المائ�ةوالمعارض والحدائق النبات�ة وحدائق الحيوان وحدا   �جب أن تمتثل المساحات المكتب�ة داخل المتاحف
 الصحة العامة بالمقاطعة.  نعالصادرة  قع العمل المعتمدة ع� المكاتبموا

  ي الهواء  �جب أن تتبع المتاحف والمعارض
ي تخطط للعروض الح�ة �ف والحدائق النبات�ة وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء المائ�ة الىت

ي الهواء الطلبروتوكول المناسبات  الطلق 
 الصادرة عن إدارة الصحة بالمقاطعة.  ق والعروض الح�ة �ف

  ستض�فها المتاحف والحدائق النبات�ة وحدائق الحيوان وحدائق األح�اء   للجلوس�جب أن تتبع أي مناسبات وعروض ح�ة داخل�ة�

 التغییرات باللون األصفر)  تمییز (تم آخر التحدیثات:
  ألغراض الموقع  في لألفالم محدود إنتاج بإجراء البروتوكول  لھذا الخاضعة  للكیانات تسمح التي سابقًا المحذوفة اللغة تم استعادة :5/21/21

 .الشم  أو التذوق حاسة لفقدان جدیدة  لبدایة  فحًصا لتشمل الفحص إرشادات حدیثم تت. للجمھور المتاح غیر الثقافي المحتوى مشاركة
 

  اإلشغال من أقصى   كحد٪ 75 بنسبة الداخلیة للعملیات األحیاء المائیة وأحواض الحیوان وحدائق المعارضیجوز فتح  :5/5/2021
 . التعدیالت بعض مع الداخلیة  المالعب  فتح إعادة یجوز .الداخلي
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http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_RetailEstablishments.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_MovieTheaters.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_OfficeBasedWorksites.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_OfficeBasedWorksites.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_OfficeBasedWorksites.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_OfficeBasedWorksites.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveOutdoorEvents.pdf
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ي األما�ن  مناسباتبروتوكول لل المائ�ة  
 . الصادر عن إدارة الصحة العامة بالمقاطعة الداخل�ةوالعروض الح�ة �ف

  ي تحتوي ع� غرف اجتماعات أو أما�ن الخاصة قابلة للتأج�ي  مناسبات أو مناطق أخرى لل  للمناسبات�جب أن تتبع المتاحف الىت
 الصحة العامة للمقاطعة. الصادر عن إدارة  المناسبات الخاصة بروتوكول

 
وتوكوالت التال�ة ع� أنه "األشخاص الذين �ع�  ي ال�ب

ف مصطلح "الوحدة المع�ش�ة" �ف ا كوحدة مع�ش�ة واحدة" وال �جب أن �شمل  ُ�عرَّ شون مع�
، جمع�ات األخ��ات، الجمع�ات النسائ�ة، األديرة، والمعابد أو منشآت الرعا �ة  حاالت المع�شة الجماع�ة المؤسس�ة مثل منشآت السكن الجما�ي

ل الداخل�ة أو الفنادق أو الموت�ال  ف ،  1ت السكن�ة، وال �شمل ترتيبات المع�شة التجار�ة مثل ال�ف ف . ُ�قصد بمصطلح "عامل" و"موظف" الموظفني
ار" ي الموقع. �جب فهم مصطلح "زوَّ

، العلماء وجميع األشخاص اآلخ��ن الذين �قومون بالعمل �ف ف ف المق�مني ، المتدر�ني ف ، المتدر�ني ف  أو المتطوعني
ي  

ا �ف ف �قضون وقت� ف أو عاملني هم ممن ل�سوا موظفني ف  مكان  "ز�ائن" ع� أنه �شمل أفراد الجمهور وغ�ي العمل أو الموقع. و�ش�ي كال المصطلحني
، وأي مباٍن أو أراض� مجاورة ُتجرى فيها األ�شطة المسم�ح بها.  ي

، واألرا�ف  "موقع" و "منشأة" إ� المبىف
 

��ي  ما  يتم تحد�ثير�� مالحظة  قد  ي    : 
وئف اإلل��ت الموقع  االطالع ع�  من  تأ�د  لذا  إضاف�ة،  معلومات ومصادر  توفرت  المستند كلما  هذا 

ي  / http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirusلمقاطعة لوس أنجلوس ع�   تطرأ    بانتظام للحصول ع� أي التحديثات الىت
 ع� هذا المستند واإلرشادات ذات الصلة. 

 
 :  تغ�ي القائمة المرجع�ة ما ��ي

ف  )1(  س�اسات وممارسات مكان العمل لحما�ة صحة الموظفني

 تداب�ي لضمان التباعد الجسدي )2(

 تداب�ي لضمان مكافحة العدوى )3(

ف والجمهور )4(  التواصل مع الموظفني

 الحي��ة. تداب�ي لضمان الوصول العادل إ� الخدمات  )5(

 .�جب معالجة هذە المجاالت الرئ�س�ة الخمسة بينما تقوم منشأتك بتط��ر أي بروتوكوالت إلعادة الفتح
 

وتوكول تنف�ذ جميع التداب�ي المعمول بها المدرجة أدناە وتكون   ي �شملها هذا ال��
�جب ع� جميع األعمال التجار�ة الىت

 تطب�قه ع� األعمال. مستعدة لتوضيح سبب عدم تطبيق أي تدب�ي لم يتم 

  اسم العمل التجاري: 

  عنوان المنشأة: 

  :الحد األق� لإلشغال، ل�ل رمز ح��ق

  بالتق��ب، إجما�ي االقدام الم��عة للمنشأة
 :المفتوحة للجمهور

 

 
 
 

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

?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060Fhttps://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_LiveIndoorEvents.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://library.municode.com/ca/los_angeles_county/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT22PLZO_DIV2DE_CH22.14DE_22.14.060F
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ف    أ. س�اسات وممارسات مكان العمل لحما�ة صحة الموظفني
 (ير�� اخت�ار كل ما ينطبق ع� المنشأة)

  .ل للق�ام بذلك ف  تم توج�ه كل من �مكنه الق�ام بواجبات عمله من الم�ف

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

  ف ي اعتبارك أن تقدم للعاملني
ل. ضع �ف ف ف للعمل من الم�ف تم إعادة تك��ن إجراءات العمل إ� أق� حد ممكن ل��ادة فرص الموظفني

ف الذين �طلبون خ�ارات معدلة لمهامهم   ف والمتطوعني ي والمرشدين والمتدر�ني ف اآلخ��ن (ع� تقلل من اتصالهم بال الىت ��ائن والموظفني
 سب�ل المثال، إدارة المخزون بدً� من العمل ك�اف أو إدارة االحت�اجات اإلدار�ة من خالل العمل عن بعد). 

  .  تم وضع جداول بد�لة أو متداخلة أو مناو�ة ل��ادة التباعد االجتما�ي

  ،ي ذلك الموظفون بأجر، والمرشدون
ف (بما �ف ف باسم تم إخبار جميع الموظفني والمتدر�ون، والمتطوعون؛ و�شار إليهم مجتمعني

") بعدم الحضور للعمل إذا مرضوا، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ  ف . �فهم الموظفون اتباع إرشادات COVID-19"الموظفني
ي والحجر الص�ي DPHالصحة العامة ( 

ي مكان الع   -) للعزل الذائت
مل لضمان إن أمكن. تمت مراجعة وتعد�ل س�اسات اإلجازات �ف

ل �سبب المرض.  ف ي الم�ف
ف عند إقامتهم �ف  عدم معاقبة الموظفني

o  ي ترعاها الحكومة مما �جعل البقاء قد �حق للموظف الحصول ع� معلومات عن مزا�ا إجازة صاحب العمل أو اإلجازة الىت
ل أسهل من الناح�ة المال�ة. انظر معلومات إضاف�ة عن   ف ي الم�ف

امج �ف ي تدعم اإلجازات المرض�ة وتع��ضات   ال�ب الحكوم�ة الىت
ف COVID19العمال عن  ي ذلك حقوق اإلجازات المرض�ة للموظفني

 COVID-19قانون اإلجازة المرض�ة لـ بموجب ، بما �ف
 . 2021اإلضاف�ة المدفوعة لعام  

  (حالة) أو لد�ه أعراض تتوافق مع ، ي ف إ�جائب د�ه خطة أو  ، فإن صاحب العمل لCOVID-19عند إبالغك أن اختبار واحد أو أ��� من الموظفني
لبروتوكول   ف ي الم�ف

ي و�طلب  لعزل الحالة (الحاالت) �ف
ي مكان العمل  الفوري  الحجر الص�ي الذائت

ف الذين تعرضوا �ف من جميع الموظفني
ف للوصول إ� أو إجراء   ف المعزولني  لجميع الموظفني

ً
ي االعتبار بروتوكو�

الخاص بالحالة (الحاالت). �جب ع� خطة صاحب العمل أن تأخذ �ف
ي قد تتطلب  COVID-19اختبار  ي مكان العمل، والىت

-COVIDتداب�ي إضاف�ة لمكافحة  لتحد�د ما إذا كانت هناك حاالت تعرض إضاف�ة �ف
ي مكان العمل  COVID-19االستجابة لـ راجع إرشادات الصحة العامة حول   . 19

 �ف

  ف إ�  يتم إجراء �جب أن تتضمن  . إرشادات الصحة العامة لفحص الدخولالعمل امتثاً� لـ    ة ساح فحص الدخول قبل دخول الموظفني
ي التنفس والح�َّ أو القشع��رة 

ي التنفس وصع��ة �ف
فقدان ا�ة جد�دة ل �دو ، الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال وضيق �ف

ي التذوق أو الشم  ألوامر العزل أو الحجر الص�ي شخص الكان    ما و  حاسىت
�
�مكن إجراء هذە الفحوصات عند وصول   . �خضع حال�ا

ف  ي   الموظفني نت أو من خالل الالفتات الموضوعة عند مدخل المنشأة والىت أو من خالل طرق بد�لة مثل أنظمة �سج�ل الوصول ع�ب اإلن�ت
ف الذين �عانون من هذە األعراض �جب أال �دخلوا المبىف  ي موقع العمل إذا كان تنص ع� أن الموظفني

. �جب إجراء فحص درجة الحرارة �ف
ا  .ذلك ممكن�

o  ي الشخص أي عرض (أعراض) ولم �كن لد�ه اتصال بحالة معروف إصابتها بـ
ي (غ�ي مصاب). إذا لم �عائف الفحص السلىب

COVID-19   ي آخر
ي ، ف�مكن السماح له بالدخول  أ�ام  10�ف

  ذلك اليوم. للعمل �ف

o  :(مصاب) ي  الفحص اإل�جائب

  19ضد   2إذا لم يتم تلقيح الشخص بال�امل-COVID  19وكان ع� اتصال بحالة-COVID  ي آخر
 أ�ام   10معروفة �ف

ا  ل فور� ف ي هذا المجال و�جب إرساله إ� الم�ف
، فال �جوز له الدخول أو العمل �ف ا ألوامر الحجر الص�ي أو �خضع حال��

 
)، أو  Modernaأو    BioNTech-Pfizer) أو أكثر من تلقیھم الجرعة الثانیة في سلسلة من جرعتین (على سبیل المثال، 2بعد أسبوعین ( COVID-19یعتبر األشخاص ملقحین بالكامل ضد  2

 ).Johnson and Johnson [J&J]/Janssen) أو أكثر بعد حصولھم على لقاح جرعة واحدة (على سبیل المثال، 2أسبوعین (
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https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidquarantine/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
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 . �ي
ف ي  للحجر الص�ي الم�ف

و�دهم بتعل�مات الحجر الص�ي الموجودة �ف ف  /ph.lacounty.govقم ب�ت
covidquarantine . 

  ي
ا ألوامر العزل، فال �جوز له الدخول أو العمل �ف ا من األعراض المذكورة أعالە أو �خضع حال�� إذا أظهر الشخص أ��

و�دهم بتعل�مات العزل الموجود  ف . قم ب�ت �ي
ف ا للعزل الم�ف ل فور� ف ي هذا المجال و�جب إرساله إ� الم�ف

ة �ف
ph.lacounty.gov/covidisolation . 

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

ي إ� إدارة  14حاالت أو أ��� �ف
ا، �جب ع� صاحب العمل اإلبالغ عن هذا التف�ش يوم�

نت ع�   ) 213( 240-7821) أو  888( 397-3993ع� الرقمبمقاطعة لوس أنجلوس الصحة العامة  أو ع�ب اإلن�ت
http://www.redcap.link/covidreport .   ي استجابة

ي موقع العمل، فستبدأ إدارة الصحة العامة �ف
إذا تم تحد�د المجموعة �ف

ف  ي وتداب�ي المكافحة الخاصة بالموقع. سيتم تعيني ي �شمل تقد�م إرشادات وتوص�ات لمكافحة العدوى، والدعم الفىف المجموعة الىت
 للحاالت من الصحة العا 

�
ي توج�ه استجابة المنشأة. مديرا

 مة للتحقيق �شأن الحاالت للمساعدة �ف

   ف الذين لديهم اتصال باآلخ��ن ي ال  ة الوجه المناسب   كمامة   -بدون تكلفة   -ُ�منح الموظفني للحصول ع� الم��د غ�ي األنف والفم. ت ىت
 الصادرة عن الصحة العامة   COVID-19من المعلومات، اطلع ع� صفحة ال��ب الخاصة بـ كمامة 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks .  ي جميع األوقات   كمامة �جب أن يرتدي الموظف
الوجه �ف

ف الذين تلقوا تعل�مات  خالل يوم العمل عندما �كون ع� اتصال أو من المحتمل أن �كون ع� اتصال باآلخ��ن. �جب ع� الموظفني
ي الوجه مع ثن�ه ع� الحافة السفل�ة، لالمتثال  كمامة بعدم ارتداء   من مقدم رعايتهم الطب�ة 

 للوجه ول�ن �مكنهم ارتداء وا�ت
ي مع الذقن. ال �جب استخدام ال�مامات المزودة بصمامات  لتوجيهات الوال�ة، طالما �سمح حالتهم بذلك. �فضل أن يتناسب الثىف

ف الموظف  �جب ع� جميع أحاد�ة االتجاە.   ي جميع األوقات  ع� األنف والفم  الوجه   كمامات  ارتداء  ني
عندما �كون الموظف باستثناء  �ف

ي ب 
ي ب أو عند تناول الطعام مكان مغلق األبوا فردە �ف

ف الذين �عملون �ف  للموظفني
�
. تم تجاوز االستثناء الذي تم الت��ــــح به مسبقا

 .حىت إشعار آخر   محاطة ذات فاصل صلب يتجاوز ارتفاع الموظف عند وقوفه حجرة 

  ف غسل ا.   كمامات   أو استبدال  ُ�طلب من الموظفني  الوجه يوم��

  ،ات الراحة عندما �حظر ع�  لضمان ارتداء ال�مامات �شكل متسق وصحيح اب إال أثناء ف�ت ف ع� تناول الطعام أو ال�ش الموظفني
اب،  ي جميع األوقات عند تناول الطعام أو ال�ش

�كونون قادر�ن ع� إزالة أقنعتهم بأمان وممارسة التباعد الجسدي عن اآلخ��ن. �ف
ف الحفاظ ع� ي �جب ع� الموظفني

ب �فضل الق�ام بذلك �ف  مسافة ستة أقدام ع� األقل من اآلخ��ن. عند تناول الطعام أو ال�ش
ي 

ي المقصورة أو محطة العمل بدً� من تناول الطعام �ف
اب �ف ا عن اآلخ��ن إن أمكن. ُ�فضل تناول الطعام أو ال�ش الهواء الطلق و�ع�د�

ي مقصورة أو 
احة إذا كان تناول الطعام �ف ف العمال. غرفة االس�ت  محطة عمل يوفر مسافة أ��ب وحواجز بني

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

 :  تم تحقيق ذلك من خالل ما ��ي

o  ف الحد األق� لإلشغال بما يتفق مع ي الغرف أو  وضع الفتة تبني
ف األشخاص �ف السماح بالتباعد لمسافة ال تقل عن ستة أقدام بني

احة؛ و  المناطق المستخدمة لالس�ت

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

 و

o   �ط لتقل�ل  ستة أقدام ع� األ ثمان�ةوضع الطاوالت ع� ف المقاعد، و�زالة المقاعد أو لفها ��ش قل مع ضمان وجود ستة 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

o   ف من الحفاظ ع� التباعد ي تمكن الموظفني احة خارج�ة ومجهزة بالمظالت والمقاعد الىت حيثما أمكن، تم إ�شاء مناطق اس�ت
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http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
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ي جميع األوقات عن اآلخ��ن.  6الجسدي لمسافة 
 أقدام �ف

   ي تتطلب منهم ا للمهام الىت ف أ�ض� ي يتم لمسها �شكل متكرر أو لالستخدام أثناء يتم تقد�م قفازات للموظفني التعامل مع األسطح الىت
 فحص األعراض. 

  ي �جب أن يتفاعل فيها الموظفون مع ال��ائن مثل أ�شاك الدفع أو مرا�ز ي المناطق الىت
ي اعتبارك استخدام فواصل زجاج�ة �ف

ضع �ف
 المعلومات. 

   ي مناطق مثل أ�شاك التذا�ر أو أ�شاك المعلومات بما ال �قل عن
ف �ف أقدام و�تم تك��ن المناطق   6يتم فصل محطات عمل الموظفني

كة لضمان التباعد الجسدي لمسافة    أقدام ع� األقل.  6المش�ت

  ) ف للحفاظ ع� مسافة ال تقل عن ستة ار ومن بعضهم البعض 6تم توج�ه الموظفني ي جميع مناطق المتحف أو  ) أقدام من الزوَّ
�ف

ورة.  ورة لقبول الدفع، أو حسب ال�ف ا عند ال�ف ب الموظفون مؤقت�  المعرض. قد �ق�ت

  كة األخرى احة والحمامات والمناطق المش�ت ف أعالەيتم تطه�ي غرف االس�ت ا خالل ساعات  ، بالتكرار المبني ول�ن ال �قل عن مرة يوم��
:  العمل  ا للجدول التا�ي  وفق�

o ا      ___________________________________________________________     حةغرف االس�ت

o الحمامات               ___________________________________________________________ 

o أخرى                     ___________________________________________________________ 

  :ي الموقع (المواقع) التال�ة
ف �ف  المواد المطهرة وما يتصل بها متاحة للموظفني

______________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

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

  .وتوكول ع� كل موظف  تم توز�ــــع �سخة من هذا ال�ب

  ف أدوات ف إ� تجنب مشاركة الهواتف ، ومعدات خاصة ل�ل عامل ،  يتم تعيني األجهزة   ، ومساحة عمل محددة. تم توج�ه الموظفني
ف   ، اللوح�ة المعدات المكتب�ة حيثما أمكن. كما تم توجيههم بعدم مشاركة معدات  ، لوازم العمل األخرى، أجهزة الراديو ذات االتجاهني

 الوقا�ة الشخص�ة. 

  ها بمنظف مناسب للسطح ا ع� األقل، عندما �جب مشاركة العنا�، يتم تطه�ي : معدات المكاتب  مرة يوم�� ي ذلك ما ��ي
بما �ف

كة؛ مثل آالت النسخ، وأجهزة الفا�س، والطابعات، والهواتف، ولوحات مفاتيح ضغط  أزرار ، والمحطات النهائ�ة، و الحاسوب المش�ت
ي مناطق االستقبال، ومح (ATM)�ي ما�ينة ال�اف اآل 

اسات، وم��الت الدباب�س، وفتاحات الخطابات، واألسطح �ف طات ، والدبَّ
كة، ومعدات الصوت والف�ديو (الم�كروفونات، وحوامل الم�كروفون، ولوحات تبد�ل الصوت، وشاشات التلف��ون)،  العمل المش�ت

، إلخ.   وأجهزة الالسل�ي

  ف مهام التنظ�ف أثناء ساعات العمل كجزء من مهام يتم توف�ي الوقت للعمال لتنف�ذ ممارسات التنظ�ف أثناء مناو�اتهم. يتم تعيني
. قم بتعد�ل الساعات  وظ  ف حسب االقتضاء. يتم  - لضمان التنظ�ف المنتظم والشامل لمساحات العمل    - إذا لزم األمر    - �فة الموظفني

ي ز�ادة طلب التنظ�ف  
كات التنظ�ف التابعة لجهات خارج�ة للمساعدة �ف اء خ�ارات ل�ش  حسب الحاجة.  -�ش

   ي هذە
ي التسل�م وأي يتم تطبيق جميع الس�اسات الموضحة �ف

وط التوظ�ف ع� موظ�ف القائمة المرجع�ة بخالف تلك المتعلقة ��ش
ي المبىف كطرف ثالث. 

كات أخرى قد تكون �ف  �ش
   قم بوصف التداب�ي األخرى:  – اخت�اري 

______________________________________________________________________________ 
 

 ب�ي لضمان التباعد الجسديب. تدا

 المتاحف الداخل�ة من  ي األجزاء 
ال��ائن �ف الداخل�ة. عدد  النبات�ة،  المعارض،  العمل�ات  الحيوان،  الحدائق  المائ�ة،  حدائق  ،  حدائق األح�اء 
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ي لضمان التباعد الجسدي ول�ن ال ي��د بأي حال عن 
٪ من الحد األق� لإلشغال  75ومساحات العرض المماثلة األخرى منخفض بما �ك�ف

 .  الداخ�ي ل�ل مساحة عرض والمبىف

o  ________________ :�ي المنشأة ع
ار �ف  �قت� الحد األق� لعدد الزوَّ

 ي األما�ن
ف والمستف�دين من الحفاظ ع�  العمل�ات الخارج�ة. �قت� اإلشغال �ف ن جميع الموظفني

�
الخارج�ة ع� هذا المستوى الذي ُ�َم�

ي جميع األوقات.  6مسافة 
 أقدام ع� األقل من اآلخ��ن �ف

   ط أال تكون جوانب اله�ا�ل والمساحات الخارج�ة. �مكن إجراء العمل�ات الخارج�ة تحت مظلة، أو أي مأوى آخر من أشعة الشمس، ��ش
ي كاف�ة داخل المساحة المحددة. �جب أن تتوافق أي مساحة المظلة أ و المأوى الشم�ي مغلقة وأن تكون هناك حركة للهواء الخار�ب

ي اإلرشادات اإللزام�ة إلدا
، ع� النحو المحدد �ف ي رة  خارج�ة أو ه�كل مؤقت مستخَدم للعمل�ات الخارج�ة مع معاي�ي الوال�ة لإلعداد الخار�ب

ي كال�فورن�ا �
 . اله�ا�ل المؤقتة لعمل�ات األعمال الخارج�ةشأن استخدام الصحة �ف

 ي بمعاي�ي الوال�ة لإلعدادات الخارج�ة كإعد
ي ال ت�ف ادات داخل�ة، وسيتم احتساب أي ز�ائن بداخلها  يتم تصن�ف اله�ا�ل الخارج�ة الىت

 ٪. 75و�دراجها كجزء من إجما�ي حد اإلشغال الداخ�ي للمنشأة البالغ  

   ف إذا كان هناك أ��� من مدخل واحد) يرتدي كمامة الوجه بالقرب من مدخل مساحة المعرض ول�ن ف (أو موظفني يتم وضع أحد الموظفني
ار لالصطفاف أقدام ع� األقل من أقرب ا 6ع� بعد  ار لتتبع اإلشغال الداخ�ي وتوج�ه الزوَّ ستة أقدام إذا وصلت المساحة إ�   بفارقلزوَّ

 حد اإلشغال. 

   جب ع� المؤسسة ق�اس دخول وخروج ال��ائن �شكل صارم ومستمر عند جميع المداخل من أجل تتبع اإلشغال لضمان االمتثال لحدود�
ي تتجاوز سعة اإلشغال سعة اإلشغال. قد يتم إغالق المؤسسات ال ي ال تقوم بالق�اس أو الىت ي أو الىت

ي ال تقوم بالق�اس ال�ا�ف ا لتقدير  - ىت وفق�
ي الموقع.  - مفتش الصحة العامة 

ا حىت يتم تصحيح هذە المشكالت ع� النحو الذي �حددە مفتش الصحة العامة �ف  مؤقت�

  ي الحفاظ ع� التباعد ال  ةمنفصلرج اومخحيثما أمكن، قم بتوف�ي مدخل واحد محدد
 دي. جس للمساعدة �ف

  �ار وعن ط��ق وضع خ�ارات مثل تذا�ر  6لضمان التباعد الجسدي بما ال �قل عن  المؤسسةتم تقي�د الدخول إ أقدام من قبل الزوَّ
. تقت� المجموعات ع� أفراد األ�ة فقط.   الدخول الموقت لضمان التباعد االجتما�ي

   ي ف ع� مسافة ستة أقدام من المجموعة تم إ�قاف الجوالت الىت ف أفراد من عائالت مختلفة و�حافظ المرشدين الس�احيني تجمع بني
 الس�اح�ة. 

   ي جميع
ار الوقوف ف�ه  ساحات  �مارس التباعد االجتما�ي �ف العرض مع وضع عالمات حول الشاشات لإلشارة إ� المكان الذي �جب ع� الزوَّ

وساحات  إذا أمكن، يتم إ�شاء مسارات منفصلة للدخول والخروج من خالل صاالت العرض والمعارض ومناطق المشاهدة    لعرض الشاشة. 
ي الحفاظ ع� التباعد الجسدي وتقل�ل حاالت األشخاص الذين �مرون بعضهم البعض عن كثب. تم إ�شاء  

ف للمساعدة �ف عمل الموظفني
ي المؤسسة.  ممرات ومسارات اتجاه�ة ذات اتجاە واحد، وما 

 إ� ذلك لحركة الس�ي ع� األقدام لتقل�ل التدفق المتقاطع لألشخاص �ف

  َّي الحفاظ ع� مسافة يتم تقي�د عدد زو
ي وقت واحد، من أجل االستمرار �ف

ة داخل المتحف �ف ف األفراد أو أفراد   6ار المعارض الصغ�ي أقدام بني
ار الذين �دخلون المكان. لمر  الداخل�ة األ�ة. �جب تتبع جميع مداخل هذە المناطق  اقبة عدد الزوَّ

   ار ف والزوَّ ي مناطق ذات حركة مرور عال�ة مثل الحمامات والممرات.  ع�ي ال يتم �شجيع الموظفني
 التجمع �ف

   ار. قم بن�ش ف ال��ائن/ الزوَّ ي  إعادة ترت�ب مناطق الجلوس و/أو إزالة المقاعد للسماح بحد أدئف ستة أقدام من التباعد الجسدي بني
الالفتات �ف

ار بالتباعد الفع�ي عن اآلخ��ن خارج مساحتهم.  كة وغ�ي القابلة للنقل (المقاعد وما إ� ذلك) لتذك�ي ال��ائن/الزوَّ  المقاعد المش�ت

   جب أن تتوافق أي (العروض، والعروض الح�ة، وعروض الحيوانات، وما إ� ذلك) مع بروتوكوالت إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس�
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations.aspx
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ا إ� موقع المناسبة أو   ي األما�ن المغلقة استناد�
ي الهواء الطلق أو المناسبات أو العروض الح�ة �ف

 العرض. أنجلوس للمناسبات والعروض الح�ة �ف

   امات تجاە األشخاص ذوي اإلعاقة. يتجنب الموظفون مشاركة المركبات عند ف ا لالل�ت تحد المؤسسات من خدمة التنقل كلما أمكن ذلك ووفق�

ي الت
ا، �لزم استخدام  المنشأة نقل �ف ار السفر مع� ف أو ال��ائن/الزوَّ ف ع� الموظفني  الوجه.  كمامات. عندما يتعني

  ا عن بعضهم البعض.  6ال �جب أن يب�ت أفراد من نفس األ�ة أو الوحدة المع�ش�ة ع� بعد  أقدام بع�د�

  ف ار. يتم إعادة �شك�ل مناطق الجلوس العامة لدعم المسافة بني  ال��ائن أو الزوَّ
 

 ج. تداب�ي مكافحة العدوى 

   نظامHVAC    .ي حالة ج�دة، تمت ز�ادة الته��ة إ� أق� حد ممكن
ي انتقال الهباء الجوي  �ف

تعت�ب الته��ة الفعالة إحدى أهم الطرق للتحكم �ف

  . ي اعتبارك تثب�ت منظفات الهواء المحمولة عال�ة ال�فاءة، وترق�ة  الصغ�ي
ي المبىف إ� أع� كفاءة ممكنة و�جراء  ضع �ف

مرشحات الهواء �ف
المكاتب والمساحات األخرى.  ي 

ي والته��ة �ف الخار�ب الهواء  شيح وجودة  راجع    تعد�الت أخرى ل��ادة كم�ة  للته��ة وال�ت المؤقتة  اإلرشادات 

ي البيئات الداخل�ة 
بكال�فورن�ا للحصول ع� معلومات مفصلة. ير�ب مالحظة أن: الته��ة وتحسينات   الصادرة عن إدارة الصحة العامة  الهواء �ف

ي ذلك ارتداء كمامات الوجه (باستثناء بعض البيئات عال�ة   - ول�ست بد�ً�    -جودة الهواء الداخ�ي األخرى �ي إضافة  
للحما�ة اإللزام�ة بما �ف

ي تتطلب استخدام حما�ة تنفس�ة مناسبة)، والحف ف األشخاص، وغسل ال�دين الخطورة الىت اظ ع� التباعد لمسافة ستة أقدام ع� األقل بني

ف أفراد من وحدات مع�ش�ة مختلفة.  ي تجمع بني  �شكل متكرر، والحد من األ�شطة الىت

  ي
ار إ� المنشأة. �جب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال أو ضيق �ف يتم إجراء فحص األعراض قبل دخول الزوَّ

. �مكن إجراء التنفس أ  ألوامر العزل أو الحجر الص�ي
�
ي التنفس أو الح�َّ أو القشع��رة وما إذا كان الشخص �خضع حال�ا

و صع��ة �ف

نت أو من خالل   ا أو من خالل طرق بد�لة مثل أنظمة �سج�ل الوصول ع�ب اإلن�ت المنشورة عند   الالفتاتهذە الفحوصات شخص��

ار الذين �عانون من هذە األعراض إ� المبىف  ي تنص ع� منع الزوَّ  . مدخل المنشأة والىت

o  ي (غ ي الشخص أي عرض (أعراض) ولم �كن لد�ه اتصال بحالة معروف إصابتها بـ الفحص السلىب
�ي مصاب). إذا لم �عائف

COVID-19   ي آخر
ي ذلك اليوم. أ�ام  10�ف

 ، ف�مكن السماح له بالدخول والمشاركة �ف

o  :(مصاب) ي  الفحص اإل�جائب

  إذا كان الشخص قد اتصل بحالة معروف إصابتها بـCOVID-19   ي آخر
ا ألوامر الحجر  أ�ام   10�ف أو �خضع حال��

و�دهم بتعل�مات الحجر  ف . قم ب�ت �ي
ف ا للحجر الص�ي الم�ف ل فور� ف ، فال �جوز له الدخول و�جب إرساله إ� الم�ف الص�ي

ي  
 .ph.lacounty.gov/covidquarantineالص�ي الموجودة �ف

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

ي  
و�دهم بتعل�مات العزل الموجودة �ف ف . قم ب�ت �ي

ف ا للعزل الم�ف ل فور� ف  /ph.lacounty.govإرساله إ� الم�ف

covidisolation. 

  .ي المنشأة أو ع� أرض المنشأة
ي جميع األوقات أثناء تواجدهم �ف

ار الذين �صلون إ� المنشأة بارتداء كمامة الوجه �ف يتم تذك�ي الزوَّ

ف فما فوق. �ع�ف فقط   ف واألطفال من عمر سنتني األشخاص الذين تلقوا تعل�مات بعدم ارتداء كمامة ينطبق هذا ع� جميع البالغني
ا مع توجيهات الوال�ة، طالما أن حالتهم  ا للوجه مع ستار ع� الحافة السفل�ة، ل�كون متوافق� الوجه من قبل طبيبهم الخاص واق��

كب لتحت الذقن. �جب عدم استخدام ال�مامات ذات الصمامات  أحاد�ة االتجاە.   �سمح بذلك. ُ�فضل استخدام الستار الذي ي�ت
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Interim-Guidance-for-Ventilation-Filtration-and-Air-Quality-in-Indoor-Environments.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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ار الذين �صلون بدونها  ار اآلخ��ن، �جب توف�ي كمامة الوجه للزوَّ  . لدعم سالمة موظف�ك والزوَّ

  ار الذين �صلون إ� المؤسسة بصحبة أطفال التأ�د من بقاء أطفالهم بجانب أحد الوالدين، وتجنب لمس أي شخص آخر أو �جب ع� الزوَّ
 .ع كمامة إذا سمح العمر بذلك أي عن� ال ينت�ي إليهم، و�تم وض

  ا المحددة مسبق� أو األ�شطة  الجلوس  المتقدمة ومناطق  التوق�ت و/أو  الحجوزات ذات  تذا�ر  تم تنف�ذ أنظمة حجز  ا،  إذا كان ذلك ممكن�
ار البقاء ي الحفاظ ع� التباعد الجسدي. تم الطلب من الزوَّ

ي س�اراتهم حىت وقت    لتنظ�م ز�ارات ال��ائن، والحد من اإلشغال، والمساعدة �ف
�ف

ف اآلخ��ن.  ار والموظفني ي مجموعة واحدة لتقل�ل االتصال بالزوَّ
 الحجز والوصول والمغادرة �ف

   ي الذي �مكن
وئف �د اإلل��ت ار الذي يتضمن اسم الزائر ورقم الهاتف وعنوان ال�ب ي سجل الزوَّ

إ� أق� حد ممكن، يتم �سج�ل زوار المتحف �ف
اء ا  ي وقت �ش

ا �ف  لتذكرة أو التسج�ل. إجراؤە أ�ض�

  .ي المناطق المخصصة لتناول الطعام
ب إال �ف ار المؤسسة بأنه ال ُ�سمح بتناول الطعام أو ال�ش  يتم تذك�ي زوَّ

   ي تحتوي ع� شاشات تعمل باللمس ومقابض ي اعتبارك إزالة أو إغالق أو فصل أو تنظ�م المعارض التفاعل�ة بط��قة أخرى مثل تلك الىت
ضع �ف

ي    واألزرار والهاتف وأجهزة االستماع األخرى والدعائم المحمولة واألبواب القالبة وما إ� ذلك. اإلمساك   ي اعتبارك توف�ي أقالم السمة الىت
ضع �ف

ف  ي �ستخدم لمرة واحدة يتم وضع الموظفني لمراقبة هذە المعروضات وتطه�ي األسطح بعد االستخدام،    �ستخدم لمرة واحدة، واألغط�ة الىت
ار استخدامها قبل و�عد التفاعل مع المعروضات. ضع قم بتوف�ي مع ي هذە المحطات واطلب من الزوَّ

قمات ال�دين و/أو مرافق غسل ال�دين �ف
 عندما �كون من المحتمل أن يتفاعل األطفال مع هذە المعروضات أو 

ً
ي اعتبارك �شدة إغالق هذە المعروضات كلما أمكن ذلك، خاصة

�ف
ي استخدامها دون ا

 لتطه�ي المناسب والنظافة الصح�ة لل�دين. �شاركونها �ف

   ي كث�ي من األح�ان
ا ع� األقل، مع وجود حمامات ومناطق/أش�اء يتم لمسها �شكل متكرر يتم تنظ�فها �ف يتم تنظ�ف المنشأة بأ�ملها يوم��

ورة بناًء ع� مناطق االزدحام الشد�د أو األسطح المعرضة ألشخاص ال يرتدون كماماتهم ا تنظ�ف األسطح الخارج�ة  . يتم  حسب ال�ف أ�ض�
 المصنوعة من البالست�ك أو المعدن. ال ترش المطهر ع� األسطح الخشب�ة أو األرصفة. 

   العا�ي  يتم االستخدام  �سبب  ورة  ال�ف حسب  أ���  أو  ا  يوم�� األقل  ع�  واحدة  مرة  ها  وتطه�ي وتنظ�فها  بانتظام  العامة  الحمامات  فحص 
كة المصنعة لالستخدامباستخدام المطهرات المعتمدة من و   : كالة حما�ة البيئة واتباع تعل�مات ال�ش

______________________________________________________________________________ 

  ا  -يتم وضع أنظمة دفع بدون تالمس أو  :بانتظام. قم بالوصفيتم تعق�م أنظمة الدفع    - إذا لم �كن ذلك ممكن�

______________________________________________________________________________ 

 ي يتم لمسها �شكل متكرر (ع� سب�ل المثال، الطاوالت، مقابض األبواب أو األزرار، قارئات بط كة واألش�اء الىت اقات يتم تطه�ي المناطق المش�ت
ا ع� األقل تمان، أزرار اإلضاءة، أعمدة اإلمساك، الدراب��ن، الالفتات، المعارض التفاعل�ة، وما إ� ذلك)  االئ خالل ساعات العمل   مرة يوم��

البيئة ( كة المصنعة. �قوم المشغلون EPAباستخدام المطهرات المعتمدة من وكالة حما�ة  ) واتباع تعل�مات االستخدام الصادرة عن ال�ش
ي يرجح أن �لمسها األطفال، مثل أجزاء من النوافذ أو المعارض أو أعمدة الس�اج الق��بة من األرض. بتحد�د و   تطه�ي األسطح الىت

   من أجل الحفاظ ع� عمل�ات المعارض    ألي مناطق خارج�ة وداخل�ة �ستخدمها الموظفون أو �شغلها الجمهور   الصحيح يتم إجراء التنظ�ف
ا. �ج كة (المكاتب وغرف االجتماعات وغرف  الداخل�ة والخارج�ة يوم�� ب أن �شمل ذلك مناطق حركة المرور العال�ة ومساحات العمل المش�ت

ي المصاعد، إلخ.)
احة، وما إ� ذلك)، ومناطق الدخول والخروج (الدراب��ن، الساللم، أدوات التحكم �ف  االس�ت

   امات المنشأة تجاە األشخاص ذوي ف ها من المعدات إ� الحد الذي يتوافق مع ال�ت اإلعاقة، يتم إ�قاف استخدام سماعات الرأس الصوت�ة وغ�ي
ها �شكل صحيح بعد كل استخدام. است�ش مصن�ي المعدات لتحد�د خطوات التطه�ي المناسبة، خاصة  ار ما لم يتم تطه�ي المعارة لل��ائن/الزوَّ

 لألسطح اللينة المسام�ة مثل واق�ات األذن الرغ��ة. 
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 هناد�ل وسالل القمامة متاحة للجمهور عند مدخل المنشأة أو بالقرب منمعقمات ال�د والم . 

   ي ومناشف ورق�ة ومعقم لل�دين
ي جميع األوقات و�تم توف�ي صابون إضا�ف

ف والضيوف ق�د التشغ�ل ومجهزة �ف تب�ت المرافق الصح�ة للموظفني
 عند الحاجة. 

 التفاعل�ة العمل�ة ومناطق المالعبة داخل حدا بالمعارض  المائ�ة طالما يتوفر الموظفون لمراقبة هذە  ُ�سمح  ئق الحيوان وحدائق األح�اء 
مسافة   الحفاظ ع�  قادرة ع�  المع�ش�ة  الوحدات  مجموعات  أن  من  والتأ�د  التجمع  لمنع  الوحدات    6المعالم  مجموعات  من  أقدام 

 المع�ش�ة األخرى. 

 ي المتحف مراقبة  المغلقة، وما إ� ذلك  الداخل�ة  يوت القفز  �جميع المالعب، وه�ا�ل التسلق، و   �جوز فتح
لالستخدام. �جب ع� موظ�ف

أقدام من   6مناطق اللعب الداخل�ة عن كثب لمنع االزدحام وللتأ�د من أن مجموعات الوحدات المع�ش�ة تحافظ ع� التباعد لمسافة  
�عد ز�ارة منطقة الملعب الداخل�ة. �جب  مجموعات الوحدات المع�ش�ة األخرى. �جب �شجيع الضيوف ع� استخدام معقم ال�دين قبل و 

ي 
ي منطقة الملعب الداخل�ة الضيوف بحد اإلشغال �ف

ر الالفتات الموضوعة �ف
�
ي جميع األوقات. تذك

ع� جميع الضيوف ارتداء كمامة الوجه �ف
ي منطقة الملعب الداخل�ة. 

اب �ف  منطقة الملعب الداخل�ة وأنه ُ�حظر تناول الطعام وال�ش

 ا لـ  �جوز فتح المالعب ي تتطلب  و  بروتوكوالت إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس للمالعب الخارج�ةالخارج�ة لالستخدام وفق� الىت
 واستخدام كمامات 

�
 الوجه. تباعدا� جسد�ا

   ات  واألمراض األخرى المرتبطة بالم�اە، اتخذ خطوات للتأ�د من أن جميع أنظمة الم�اە    الف�القةلتقل�ل خطر اإلصابة بمرض ف آمنة  والمم�ي
ة ط��لة.   لالستخدام بعد إغالق المنشأة لف�ت

 إنتاج األفالم

  ي
ي الموقع ألغراض مشاركة المحتوى الثقا�ف

 الذي ال �مكن للجمهور الوصول إل�ه بأي ط��قة أخرى. قد ُ�سمح ب�نتاج األفالم �ف
   �ي ذلك أعضاء ف��ق التمث�ل وطاقم العمل. �جب أن يتوافق أي إنتاج ف�لم يتطلب    10�جب أن �قت� إنتاج األفالم ع

أشخاص أو أقل، بما �ف
ا بدون كمامات الوجه أو الغناء أو العزف ع� اآلالت الهوائ�ة أو النحاس�ة   10توظ�ف أ��� من   أشخاص أو يتضمن أ��� من شخص أمام ال�ام�ي

ي الهواء الطلق.  ىروتوكول إعادة الفتح إلنتاج الموس��ت والتلف��ون واألفالم: الملحق  مع ب
 و�مكن حدوثه فقط �ف

  ،ا يتعلق بالسعال ي إنتاج الف�لم. �جب أن �شمل الفحص فحص�
ف وطاقم العمل قبل أن يتمكنوا من المشاركة �ف �جب أن يتم فحص الممثلني

ا  وضيق التنفس وصع��ة التنفس والح� أو ال ي التذوق أو الشم، وما إذا كان الموظف �خضع حال�� قشع��رة و�دا�ة جد�دة لفقدان حاسىت
ا إجراء فحص درجة   . �جب أ�ض� ف ا عند وصول الموظفني ُبعد أو شخص�� . �مكن إجراء هذە الفحوصات عن  ألوامر العزل أو الحجر الص�ي

ا.  ي موقع العمل إذا كان ذلك ممكن�
 الحرارة �ف

  ي �شارك فيها أ��� من  �جب أن تتم جميع عم ي الهواء الطلق بقدر اإلمكان؛ �جب أن يتم إنتاج األفالم الىت
من أفراد    10ل�ات إنتاج األفالم �ف

ي الهواء الطلق. 
ف �ف  الطاقم والموظفني

   ف وطاقم العمل ارتداء كمامات الوجه والحفاظ ع� التباعد الجسدي لمسافة ال تقل عن إلمكان. أقدام بقدر ا  6�جب ع� جميع الممثلني
ا بدون كمامة الوجه ع� شخص واحد و�جب أال �شمل المنتجات الغناء أو العزف ع� آالت النفخ أو  �جب أن �قت� الظهور ع� ال�ام�ي

ي وقت واحد، ف�جب أن يرتدي الجميع كمامات الوجه. 
ا �ف  النحاس. إذا كان من المقرر أن �ظهر أ��� من شخص أمام ال�ام�ي

  ي أي وقت. ال �سمح بوجود جمهور
 �ف

  صف التداب�ي األخرى (ع� سب�ل المثال، توف�ي ساعات عمل ل�بار السن فقط):  -اخت�اري 
 _______________________________________________________________________________________ 

 

 د. تداب�ي التواصل مع الجمهور

 

  وتوكول أو ي حالة استالمها    -يتم ��ش �سخة من هذا ال�ب
لمقاطعة لوس أنجلوس المطبوعة الخاصة    COVID-19شهادة امتثال سالمة  -�ف
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http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/Reopening_OutdoorPlaygrounds.pdf
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ي لالمتثال للسالمة من 
ي جميع المداخل العامة للمنشأة. لم��د من المعلومات أو إل�مال برنامج اإلقرار الذائت

، قم  COVID-19بالمنشأة �ف
ي  http://publichealth.la county.gov/eh/covid19cert.htmب��ارة  

وتوكوالت �ف . �جب ع� المنشآت االحتفاظ بنسخة من ال�ب
ي المنشأة للمراجعة 

 عند الطلب.  - الموقع �ف

  عند الدخول لل��ائن بحد اإلشغال.  الفتات �ش�ي 

 ي    يتم ار بالقواعد الىت ي جميع أنحاء مساحات المتحف لتذك�ي الزوَّ
ا للدخول.  و �ش   تعت�ب عرض الالفتات عند المداخل، وأما�ن االنتظار، و�ف ط�

الوجه أثناء ال��ارة، والحفاظ ع� التباعد   كمامات�مكن أن تتضمن القواعد تعل�مات حول استخدام معقم ال�دين وكذلك الحاجة إ� ارتداء  
ف والضيوف/المجموعات األخرى   الجسدي وري لألسطح،  ل  من الموظفني ي تجنب اللمس غ�ي ال�ف

ب بالمبائف .  وحظر تناول الطعام و/أو ال�ش
ا وتتضمن رسومات توض�ح�ة.  ا، يتم إتاحة القواعد رقم�� صفحة ال��ب الخاصة ب�رشادات إدارة الصحة العامة راجع    كلما كان ذلك ممكن�

كات.  COVID-19بمقاطعة لوس أنجلوس حول  ي �مكن أن �ستخدمها ال�ش  للحصول ع� موارد إضاف�ة وأمثلة ع� الالفتات الىت

 تم ��ش الال . ل إذا مرضوا بأعراض الجهاز التنف�ي ف ي الم�ف
ورة بقائهم �ف ار ب�ف ي توجه الزوَّ  فتات الىت

   ،وما إ� ذلك) معلومات واضحة حول ساعات عمل المؤسسة ، ون�ة للمؤسسة (موقع ال��ب، وسائل التواصل االجتما�ي توفر المنافذ اإلل��ت
المطلوب   والس�اس  ل�مامة واالستخدام  اإلشغال،  وحد  و/أو الوجه،  المسبق  والدفع  المسبق،  والطلب  والقبول،  بالتذا�ر،  المتعلقة  ات 

 التوص�ل و/أو القضا�ا األخرى ذات الصلة. 
 

ي تضمن الوصول العادل للخدمات الحي��ة 
 ه. التداب�ي الىت

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

   ل�بار  حيثما أمكن، تم توف�ي التسه�الت للسكان الضعفاء ليتمكنوا من الوصول إ� الخدمات (ع� سب�ل المثال، تحد�د ساعات
 فقط).  لسنا

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

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

 تواجدهم �ف

 
ي صفحات منفصلة،

 �جب إدراج أي تداب�ي إضاف�ة غ�ي مدرجة أعالە �ف
ي �جب ع� العمل التجاري إرفاقها بهذا المستند.  

 والىت

 

وتوكول: �مكنك االتصال بالشخص التا�ي أل�ة أسئلة أو تعل�قات حول هذا   ال��

  اسم جهة اتصال العمل التجاري: 

  رقم الهاتف: 

  تار�ــــخ آخر مراجعة: 
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	بروتوكول إعادة فتح المتاحف والمعارض والحدائق النباتية وحدائق الحيوان
	وحدائق الأحياء المائية: الملحق م
	تاريخ السريان اعتبارًا من: يوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021
	 المتاحف والمعارض والحدائق النباتية وحدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية ذات المناطق للبيع بالتجزئة يجب أن تمتثل لـ بروتوكولات مؤسسات البيع بالتجزئة الصادرة عن الصحة العامة بالمقاطعة.
	 يجب أن تمتثل المطاعم والمقاهي والمتاجرة الامتيازية داخل المتاحف والمعارض والحدائق النباتية وحدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية لـ بروتوكولات المطاعم الصادرة عن الصحة العامة بالمقاطعة. المواد الغذائية والمشروبات يجوز استهلاكها فقط في المناطق المخصص...
	 يجب أن تمتثل المتاحف والمعارض والحدائق النباتية وحدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية التي تشغل دور العرض السينمائي لـ بروتوكولات دور السينما الصادرة عن الصحة العامة بالمقاطعة.
	 يجب أن تتبع المتاحف والمعارض والحدائق النباتية وحدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية التي تخطط للعروض الحية في الهواء الطلق بروتوكول المناسبات والعروض الحية في الهواء الطلق الصادرة عن إدارة الصحة بالمقاطعة.
	 يجب أن تتبع المتاحف والمعارض والحدائق النباتية وحدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية التي تخطط للعروض الحية في الهواء الطلق بروتوكول المناسبات والعروض الحية في الهواء الطلق الصادرة عن إدارة الصحة بالمقاطعة.
	 يجب أن تتبع المتاحف والمعارض والحدائق النباتية وحدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية التي تخطط للعروض الحية في الهواء الطلق بروتوكول المناسبات والعروض الحية في الهواء الطلق الصادرة عن إدارة الصحة بالمقاطعة.
	 يجب أن تتبع أي مناسبات وعروض حية داخلية للجلوس تستضيفها المتاحف والحدائق النباتية وحدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية بروتوكول للمناسبات والعروض الحية في الأماكن الداخلية الصادر عن إدارة الصحة العامة بالمقاطعة.
	 يجب أن تتبع المتاحف التي تحتوي على غرف اجتماعات أو أماكن للمناسبات أو مناطق أخرى للمناسبات الخاصة قابلة للتأجير بروتوكول المناسبات الخاصة الصادر عن إدارة الصحة العامة للمقاطعة.
	يُعرَّف مصطلح "الوحدة المعيشية" في البروتوكولات التالية على أنه "الأشخاص الذين يعيشون معًا كوحدة معيشية واحدة" ولا يجب أن يشمل حالات المعيشة الجماعية المؤسسية مثل منشآت السكن الجماعي، جمعيات الأخويات، الجمعيات النسائية، الأديرة، والمعابد أو منشآت الرع...
	يُعرَّف مصطلح "الوحدة المعيشية" في البروتوكولات التالية على أنه "الأشخاص الذين يعيشون معًا كوحدة معيشية واحدة" ولا يجب أن يشمل حالات المعيشة الجماعية المؤسسية مثل منشآت السكن الجماعي، جمعيات الأخويات، الجمعيات النسائية، الأديرة، والمعابد أو منشآت الرع...
	يُعرَّف مصطلح "الوحدة المعيشية" في البروتوكولات التالية على أنه "الأشخاص الذين يعيشون معًا كوحدة معيشية واحدة" ولا يجب أن يشمل حالات المعيشة الجماعية المؤسسية مثل منشآت السكن الجماعي، جمعيات الأخويات، الجمعيات النسائية، الأديرة، والمعابد أو منشآت الرع...
	(1) سياسات وممارسات مكان العمل لحماية صحة الموظفين
	(2) تدابير لضمان التباعد الجسدي
	(3) تدابير لضمان مكافحة العدوى
	(4) التواصل مع الموظفين والجمهور
	(5) تدابير لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الحيوية.
	يجب معالجة هذه المجالات الرئيسية الخمسة بينما تقوم منشأتك بتطوير أي بروتوكولات لإعادة الفتح.
	يجب على جميع الأعمال التجارية التي يشملها هذا البروتوكول تنفيذ جميع التدابير المعمول بها المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضيح سبب عدم تطبيق أي تدبير لم يتم تطبيقه على الأعمال.
	أ. سياسات وممارسات مكان العمل لحماية صحة الموظفين  (يرجى اختيار كل ما ينطبق على المنشأة)
	أ. سياسات وممارسات مكان العمل لحماية صحة الموظفين  (يرجى اختيار كل ما ينطبق على المنشأة)
	أ. سياسات وممارسات مكان العمل لحماية صحة الموظفين  (يرجى اختيار كل ما ينطبق على المنشأة)

	 تم توجيه كل من يمكنه القيام بواجبات عمله من المنزل للقيام بذلك.
	 يتم تكليف الموظفين الضعفاء (أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والذين يعانون من حالات صحية مزمنة) بعمل يمكن القيام به من المنزل كلما أمكن ذلك.
	 تم إعادة تكوين إجراءات العمل إلى أقصى حد ممكن لزيادة فرص الموظفين للعمل من المنزل. ضع في اعتبارك أن تقدم للعاملين والمرشدين والمتدربين والمتطوعين الذين يطلبون خيارات معدلة لمهامهم التي تقلل من اتصالهم بالزبائن والموظفين الآخرين (على سبيل المثال، إدا...
	 تم وضع جداول بديلة أو متداخلة أو مناوبة لزيادة التباعد الاجتماعي.
	 تم إخبار جميع الموظفين (بما في ذلك الموظفون بأجر، والمرشدون، والمتدربون، والمتطوعون؛ ويشار إليهم مجتمعين باسم "الموظفين") بعدم الحضور للعمل إذا مرضوا، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19. يفهم الموظفون اتباع إرشادات الصحة العامة (DPH) للعزل الذاتي و...
	 تم إخبار جميع الموظفين (بما في ذلك الموظفون بأجر، والمرشدون، والمتدربون، والمتطوعون؛ ويشار إليهم مجتمعين باسم "الموظفين") بعدم الحضور للعمل إذا مرضوا، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19. يفهم الموظفون اتباع إرشادات الصحة العامة (DPH) للعزل الذاتي و...
	 تم إخبار جميع الموظفين (بما في ذلك الموظفون بأجر، والمرشدون، والمتدربون، والمتطوعون؛ ويشار إليهم مجتمعين باسم "الموظفين") بعدم الحضور للعمل إذا مرضوا، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19. يفهم الموظفون اتباع إرشادات الصحة العامة (DPH) للعزل الذاتي و...
	o قد يحق للموظف الحصول على معلومات عن مزايا إجازة صاحب العمل أو الإجازة التي ترعاها الحكومة مما يجعل البقاء في المنزل أسهل من الناحية المالية. انظر معلومات إضافية عن البرامج الحكومية التي تدعم الإجازات المرضية وتعويضات العمال عن COVID19، بما في ذلك حق...
	 عند إبلاغك أن اختبار واحد أو أكثر من الموظفين إيجابي، أو لديه أعراض تتوافق مع (حالة) COVID-19، فإن صاحب العمل لديه خطة أو بروتوكول لعزل الحالة (الحالات) في المنزل ويطلب الحجر الصحي الذاتي الفوري من جميع الموظفين الذين تعرضوا في مكان العمل الخاص بالح...
	 يتم إجراء فحص الدخول قبل دخول الموظفين إلى ساحة العمل امتثالاً لـ إرشادات الصحة العامة لفحص الدخول. يجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال وضيق في التنفس وصعوبة في التنفس والحمَّى أو القشعريرة، وبداية جديدة لفقدان حاستي التذوق أو الشم وما كان ...
	o الفحص السلبي (غير مصاب). إذا لم يعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم يكن لديه اتصال بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام، فيمكن السماح له بالدخول للعمل في ذلك اليوم.
	o الفحص الإيجابي (مصاب):
	 إذا لم يتم تلقيح الشخص بالكامل1F  ضد COVID-19 وكان على اتصال بحالة COVID-19 معروفة في آخر 10 أيام أو يخضع حاليًا لأوامر الحجر الصحي، فلا يجوز له الدخول أو العمل في هذا المجال ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للحجر الصحي المنزلي. قم بتزويدهم بتعليمات الح...
	 إذا أظهر الشخص أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه أو يخضع حاليًا لأوامر العزل، فلا يجوز له الدخول أو العمل في هذا المجال ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للعزل المنزلي. قم بتزويدهم بتعليمات العزل الموجودة في ph.lacounty.gov/covidisolation.
	 في حالة تحديد 3 حالات أو أكثر في مكان العمل خلال فترة 14 يومًا، يجب على صاحب العمل الإبلاغ عن هذا التفشي إلى إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس على الرقم3993-397 (888) أو 7821-240 (213) أو عبر الإنترنت على http://www.redcap.link/covidreport. إذا ...
	 يُمنح الموظفين الذين لديهم اتصال بالآخرين - بدون تكلفة - كمامة الوجه المناسبة التي تغطي الأنف والفم. للحصول على المزيد من المعلومات، اطلع على صفحة الويب الخاصة بـ كمامة COVID-19 الصادرة عن الصحة العامة http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona201...
	 يُطلب من الموظفين غسل أو استبدال كمامات الوجه يوميًا.
	 لضمان ارتداء الكمامات بشكل متسق وصحيح، يحظر على الموظفين على تناول الطعام أو الشراب إلا أثناء فترات الراحة عندما يكونون قادرين على إزالة أقنعتهم بأمان وممارسة التباعد الجسدي عن الآخرين. في جميع الأوقات عند تناول الطعام أو الشراب، يجب على الموظفين ال...
	 يتم تقليل الإشغال وزيادة المساحة بين الموظفين في أي غرفة أو منطقة يستخدمها الموظفون لتناول الوجبات و/أو فترات الاستراحة. وقد تم تحقيق ذلك من خلال ما يلي:
	o وضع لافتة تبين الحد الأقصى للإشغال بما يتفق مع السماح بالتباعد لمسافة لا تقل عن ستة أقدام بين الأشخاص في الغرف أو المناطق المستخدمة للاستراحة؛ و
	o وضع لافتة تبين الحد الأقصى للإشغال بما يتفق مع السماح بالتباعد لمسافة لا تقل عن ستة أقدام بين الأشخاص في الغرف أو المناطق المستخدمة للاستراحة؛ و
	o وضع لافتة تبين الحد الأقصى للإشغال بما يتفق مع السماح بالتباعد لمسافة لا تقل عن ستة أقدام بين الأشخاص في الغرف أو المناطق المستخدمة للاستراحة؛ و
	o يتم تقسيم فترات الاستراحة أو أوقات تناول الوجبات لتقليل الإشغال في الغرف أو المناطق المستخدمة للوجبات والاستراحات؛ و
	o وضع الطاولات على ثمانية ستة أقدام على الأقل مع ضمان وجود ستة أقدام بين المقاعد، وإزالة المقاعد أو لفها بشريط لتقليل الإشغال، ووضع علامات على الأرضيات لضمان التباعد، وترتيب المقاعد بطريقة تقلل من التواصل وجهاً لوجه. يتم تشجيع استخدام الحواجز لزيادة م...
	o حيثما أمكن، تم إنشاء مناطق استراحة خارجية ومجهزة بالمظلات والمقاعد التي تمكن الموظفين من الحفاظ على التباعد الجسدي لمسافة 6 أقدام في جميع الأوقات عن الآخرين.
	 يتم تقديم قفازات للموظفين أيضًا للمهام التي تتطلب منهم التعامل مع الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر أو للاستخدام أثناء فحص الأعراض.
	 يتم تقديم قفازات للموظفين أيضًا للمهام التي تتطلب منهم التعامل مع الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر أو للاستخدام أثناء فحص الأعراض.
	 يتم تقديم قفازات للموظفين أيضًا للمهام التي تتطلب منهم التعامل مع الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر أو للاستخدام أثناء فحص الأعراض.
	 ضع في اعتبارك استخدام فواصل زجاجية في المناطق التي يجب أن يتفاعل فيها الموظفون مع الزبائن مثل أكشاك الدفع أو مراكز المعلومات.
	 يتم فصل محطات عمل الموظفين في مناطق مثل أكشاك التذاكر أو أكشاك المعلومات بما لا يقل عن 6 أقدام ويتم تكوين المناطق المشتركة لضمان التباعد الجسدي لمسافة 6 أقدام على الأقل.
	 تم توجيه الموظفين للحفاظ على مسافة لا تقل عن ستة (6) أقدام من الزوَّار ومن بعضهم البعض في جميع مناطق المتحف أو المعرض. قد يقترب الموظفون مؤقتًا عند الضرورة لقبول الدفع، أو حسب الضرورة.
	 يتم تطهير غرف الاستراحة والحمامات والمناطق المشتركة الأخرى بالتكرار المبين أعلاه، ولكن لا يقل عن مرة يوميًا خلال ساعات العمل وفقًا للجدول التالي:
	o غرف الاستراحة     ___________________________________________________________
	o الحمامات             ___________________________________________________________
	o أخرى                   ___________________________________________________________
	 المواد المطهرة وما يتصل بها متاحة للموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	______________________________________________________________________________
	 معقم اليدين الفعال ضد COVID-19 متاح لجميع الموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	______________________________________________________________________________
	 يُسمح للموظفين بفترات راحة متكررة لغسل أيديهم.
	 تم توزيع نسخة من هذا البروتوكول على كل موظف.
	 يتم تعيين أدوات، ومعدات خاصة لكل عامل، ومساحة عمل محددة. تم توجيه الموظفين إلى تجنب مشاركة الهواتف، الأجهزة اللوحية، أجهزة الراديو ذات الاتجاهين، لوازم العمل الأخرى، المعدات المكتبية حيثما أمكن. كما تم توجيههم بعدم مشاركة معدات الوقاية الشخصية.
	 عندما يجب مشاركة العناصر، يتم تطهيرها بمنظف مناسب للسطح مرة يوميًا على الأقل، بما في ذلك ما يلي: معدات المكاتب المشتركة؛ مثل آلات النسخ، وأجهزة الفاكس، والطابعات، والهواتف، ولوحات مفاتيح الحاسوب، والمحطات النهائية، وأزرار ضغط ماكينة الصراف الآلي (AT...
	 اختياري – قم بوصف التدابير الأخرى:
	______________________________________________________________________________
	 العمليات الداخلية. عدد الزبائن في الأجزاء الداخلية من المتاحف، المعارض، الحدائق النباتية، حدائق الحيوان، حدائق الأحياء المائية، ومساحات العرض المماثلة الأخرى منخفض بما يكفي لضمان التباعد الجسدي ولكن لا يزيد بأي حال عن 75٪ من الحد الأقصى للإشغال الدا...
	o يقتصر الحد الأقصى لعدد الزوَّار في المنشأة على: ________________
	 العمليات الخارجية. يقتصر الإشغال في الأماكن الخارجية على هذا المستوى الذي يُمَكّن جميع الموظفين والمستفيدين من الحفاظ على مسافة 6 أقدام على الأقل من الآخرين في جميع الأوقات.
	 الهياكل والمساحات الخارجية. يمكن إجراء العمليات الخارجية تحت مظلة، أو أي مأوى آخر من أشعة الشمس، بشرط ألا تكون جوانب المظلة أو المأوى الشمسي مغلقة وأن تكون هناك حركة للهواء الخارجي كافية داخل المساحة المحددة. يجب أن تتوافق أي مساحة خارجية أو هيكل مؤ...
	 يتم تصنيف الهياكل الخارجية التي لا تفي بمعايير الولاية للإعدادات الخارجية كإعدادات داخلية، وسيتم احتساب أي زبائن بداخلها وإدراجها كجزء من إجمالي حد الإشغال الداخلي للمنشأة البالغ 75٪.
	 يتم تصنيف الهياكل الخارجية التي لا تفي بمعايير الولاية للإعدادات الخارجية كإعدادات داخلية، وسيتم احتساب أي زبائن بداخلها وإدراجها كجزء من إجمالي حد الإشغال الداخلي للمنشأة البالغ 75٪.
	 يتم تصنيف الهياكل الخارجية التي لا تفي بمعايير الولاية للإعدادات الخارجية كإعدادات داخلية، وسيتم احتساب أي زبائن بداخلها وإدراجها كجزء من إجمالي حد الإشغال الداخلي للمنشأة البالغ 75٪.
	 يتم وضع أحد الموظفين (أو موظفين إذا كان هناك أكثر من مدخل واحد) يرتدي كمامة الوجه بالقرب من مدخل مساحة المعرض ولكن على بعد 6 أقدام على الأقل من أقرب الزوَّار لتتبع الإشغال الداخلي وتوجيه الزوَّار للاصطفاف بفارق ستة أقدام إذا وصلت المساحة إلى حد الإش...
	 يجب على المؤسسة قياس دخول وخروج الزبائن بشكل صارم ومستمر عند جميع المداخل من أجل تتبع الإشغال لضمان الامتثال لحدود سعة الإشغال. قد يتم إغلاق المؤسسات التي لا تقوم بالقياس الكافي أو التي لا تقوم بالقياس أو التي تتجاوز سعة الإشغال - وفقًا لتقدير مفتش ...
	 حيثما أمكن، قم بتوفير مدخل واحد محدد ومخارج منفصلة للمساعدة في الحفاظ على التباعد الجسدي.
	 تم تقييد الدخول إلى المؤسسة لضمان التباعد الجسدي بما لا يقل عن 6 أقدام من قبل الزوَّار وعن طريق وضع خيارات مثل تذاكر الدخول الموقت لضمان التباعد الاجتماعي. تقتصر المجموعات على أفراد الأسرة فقط.
	 تم إيقاف الجولات التي تجمع بين أفراد من عائلات مختلفة ويحافظ المرشدين السياحيين على مسافة ستة أقدام من المجموعة السياحية.
	 تم إيقاف الجولات التي تجمع بين أفراد من عائلات مختلفة ويحافظ المرشدين السياحيين على مسافة ستة أقدام من المجموعة السياحية.
	 تم إيقاف الجولات التي تجمع بين أفراد من عائلات مختلفة ويحافظ المرشدين السياحيين على مسافة ستة أقدام من المجموعة السياحية.
	 يمارس التباعد الاجتماعي في جميع ساحات العرض مع وضع علامات حول الشاشات للإشارة إلى المكان الذي يجب على الزوَّار الوقوف فيه لعرض الشاشة. إذا أمكن، يتم إنشاء مسارات منفصلة للدخول والخروج من خلال صالات العرض والمعارض ومناطق المشاهدة وساحات عمل الموظفين ...
	 يتم تقييد عدد زوَّار المعارض الصغيرة داخل المتحف في وقت واحد، من أجل الاستمرار في الحفاظ على مسافة 6 أقدام بين الأفراد أو أفراد الأسرة. يجب تتبع جميع مداخل هذه المناطق الداخلية لمراقبة عدد الزوَّار الذين يدخلون المكان.
	 لا يتم تشجيع الموظفين والزوَّار علي التجمع في مناطق ذات حركة مرور عالية مثل الحمامات والممرات.
	 إعادة ترتيب مناطق الجلوس و/أو إزالة المقاعد للسماح بحد أدنى ستة أقدام من التباعد الجسدي بين الزبائن/ الزوَّار. قم بنشر اللافتات في المقاعد المشتركة وغير القابلة للنقل (المقاعد وما إلى ذلك) لتذكير الزبائن/الزوَّار بالتباعد الفعلي عن الآخرين خارج مساح...
	 إعادة ترتيب مناطق الجلوس و/أو إزالة المقاعد للسماح بحد أدنى ستة أقدام من التباعد الجسدي بين الزبائن/ الزوَّار. قم بنشر اللافتات في المقاعد المشتركة وغير القابلة للنقل (المقاعد وما إلى ذلك) لتذكير الزبائن/الزوَّار بالتباعد الفعلي عن الآخرين خارج مساح...
	 إعادة ترتيب مناطق الجلوس و/أو إزالة المقاعد للسماح بحد أدنى ستة أقدام من التباعد الجسدي بين الزبائن/ الزوَّار. قم بنشر اللافتات في المقاعد المشتركة وغير القابلة للنقل (المقاعد وما إلى ذلك) لتذكير الزبائن/الزوَّار بالتباعد الفعلي عن الآخرين خارج مساح...
	 يجب أن تتوافق أي (العروض، والعروض الحية، وعروض الحيوانات، وما إلى ذلك) مع بروتوكولات إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس للمناسبات والعروض الحية في الهواء الطلق أو المناسبات أو العروض الحية في الأماكن المغلقة استنادًا إلى موقع المناسبة أو العرض.
	 تحد المؤسسات من خدمة التنقل كلما أمكن ذلك ووفقًا للالتزامات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. يتجنب الموظفون مشاركة المركبات عند التنقل في المنشأة. عندما يتعين على الموظفين أو الزبائن/الزوَّار السفر معًا، يلزم استخدام كمامات الوجه.
	 لا يجب أن يبقى أفراد من نفس الأسرة أو الوحدة المعيشية على بعد 6 أقدام بعيدًا عن بعضهم البعض.
	 يتم إعادة تشكيل مناطق الجلوس العامة لدعم المسافة بين الزبائن أو الزوَّار.
	o الفحص السلبي (غير مصاب). إذا لم يعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم يكن لديه اتصال بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام، فيمكن السماح له بالدخول والمشاركة في ذلك اليوم.
	o الفحص السلبي (غير مصاب). إذا لم يعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم يكن لديه اتصال بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام، فيمكن السماح له بالدخول والمشاركة في ذلك اليوم.
	o الفحص السلبي (غير مصاب). إذا لم يعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم يكن لديه اتصال بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام، فيمكن السماح له بالدخول والمشاركة في ذلك اليوم.
	o الفحص الإيجابي (مصاب):
	 إذا كان الشخص قد اتصل بحالة معروف إصابتها بـ COVID-19 في آخر 10 أيام أو يخضع حاليًا لأوامر الحجر الصحي، فلا يجوز له الدخول ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للحجر الصحي المنزلي. قم بتزويدهم بتعليمات الحجر الصحي الموجودة في ph.lacounty.gov/covidquarantine.
	 إذا أظهر الشخص أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه أو يخضع حاليًا لأوامر العزل، فلا يجوز له الدخول ويجب إرساله إلى المنزل فورًا للعزل المنزلي. قم بتزويدهم بتعليمات العزل الموجودة في ph.lacounty.gov/ covidisolation.
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