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ویروس کرونا جدید (کووید)19-
اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس
ضميمه :Gپروتکل برای راهپيماییهای خودرو محور

به روز رسانیهای اخير:
 :9/4/20راهپيماییهای خودرو میتواند برای رویدادهای غير خيریه نيز به کار رود .آبنبات بسته بندی شده و همچنين مواد غذایی از قبل
بسته بندی شده فاسد نشدنی را می توان به عنوان بخشی از اقالم پاکتهای هدیه توزیع نمود.

اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس رویکردی مرحلهای با حمایت علمی و متخصصان بهداشت عمومی اتخاذ مینماید ،که به موجب آن
افراد دوباره بتوانند از اماکن عمومی بگونهای که خطر ابتال به کووید 19-کاهش یابد ،استفاده نمایند .به منظور جشن گرفتن یا تجليل از افراد،
دستاوردها ،یا شرکت در رویدادها ،اکنون در این شهرستان انجام راهپيماییهای خودرو محور یا رویدادهای ماشين رو ،مجاز است .در طی بيماری
همهگير کووید ، 19-بسيار حائز اهميت است که ميزبان راهپيمایی خودرو محور یا رویداد ماشين رو و تمام شرکت کنندگان از الزامات اداره بهداشت
عمومی پيروی کرده و آن را رعایت نمایند ،تا خطر مواجهه با کووید 19-کم باقی بماند.
راهپيماییهای خودرو محور یا رویدادهای ماشين رو باید مطابق باید پروتکلهای زیر عمل کنند:
 .1راهپيمایی خودرو محور یا رویداد ماشين رو باید ميزبان معينی داشته باشد که مسئوليت تضمين رعایت این پروتکل در جریان رویداد را بر
عهده گيرد.
 .aراهپيمایی خودرو محور رویدادی است که در آن ،در جریان تمام مدت برگزاری این رویداد ،هر شرکت کننده ،به استثنای
ميزبان ،پرسنل ،و کارکنان امنيتی ،غير از مواردی که صراحتاً در این سند عنوان شده است ،از یک خودروی موتوری کامالً
محصور که همه سرنشينان آن اعضای یک خانوار هستند خارج نمیشوند ،و کمربند ایمنی را میبندند .برای رفع ابهام ،یک
وسيله نقليه محصور شامل موتور سيکلت ،خودروی کروک ،خودروی بدون در و یا دوچرخه نمیشود.
 .bراهپيمایی خودرو محور باید ميزبان سازمانی معينی داشته باشد که مسئوليت تضمين رعایت این فرمان در جریان این رویداد را
بر عهده گيرد ("ميزبان") .تنها آن دسته از پرسنل سازمان که وجود آنان برای تسهيل راهپيمایی/رویداد ماشين رو و اطمينان از
رعایت این فرمان ضروریست ،میتوانند حضور داشته باشند ("پرسنل").
 .cميزبان باید اطمينان حاصل نماید که شرک ت کنندگان ،پرسنل و کارکنان امنيتی ،مقررات پوشش صورت و فاصله گذاری
اجتماعی (فيزیکی) را رعایت میکنند.
 .dميزبان مسئول برنامه ریزى رویداد راهپيمایی خودرو محور ،به گونهاى است که این رویداد با کليه فرمانها ،مقررات مجاز،
مقررات کنترل ترافيک ،و قوانين شهر یا محلهایی که رویداد در آن برگزار مىشود ،مطابقت داشته باشد.
 .2برای گردهمایی بيش از  20خودرو ،ميزبان باید ،با هزینه شخصی ،شرایط حضور کارکنان امنيتی را به اندازه کافی ،جهت تضمين رعایت
این فرمان و رفع هرگونه مشکل ترافيکی و امنيتی ،تدارک بيند و ترتيب دهد .ميزان سطح امنيت الزم توسط نهاد تأمين کننده امنيت
مشخص میشود ولی این ميزان نباید بيش از آنچه باشد که برای حفظ امنيت و اطمينان از رعایت فرمان ضروریست .ميزبان میتواند برای
تأمين امنيت و پرداخت هزینههای مقرر توسط این نهاد ،ترتيب حضور یک نهاد انتظامی محلی که مرجع قضایی ("نهاد") اصلی در محل
برگزاری این رویداد است ،در نظر بگيرد.
 .3ميزبان باید یک برنامه رویداد راهپيمایی یا ماشين رو تدوین نماید که شامل تمامی موارد ذکر شده در بخش برنامه رویداد زیر باشد.
ميزبان باید پيش از تدوین برنامه رویداد با نهاد انتظامی شهری و محلی مشورت نماید.
 .4تنها آن دسته از پرسنل سازمان که وجود آنان برای کمک به ميزبان در راهپيمایی خودرو محور ضروریست ،میتوانند خارج از خودروهای
خود حضور داشته باشند ،مگدر در صورتی که صراحتاً در زیر قيد شده باشد .همه پرسنلی که به ميزبان کمک میکنند ،و شخص ميزبان،
هر زمان که با دیگران در تماس هستند باید از پوشش پارچهای صورت استفاده کنند.
 .5خودروهای شرکت کننده نمیتوانند از حداکثر ظرفيت سرنشينان خود تجاوز کنند.
 .6راهپيمایی خودرو محور باید تنها بوسيله فراخوان از طریق دعوتنامه ،و با توجه به محدودیت تعداد خودرو شرکت کننده و ظرفيت محل
برگزاری ،که مورد تأیيد مراجع قضایی محلی یا نهاد انتظامی محلی میباشد ،برگزار شود.
 .7راهپيمایی خودرو محور باید در مکانی خارجی برگزار شود که به اندازه کافی بزرگ باشد که بتواند تعداد خودروهای مدعُو برای تشکيل
صف را به عنوان بخشی از این مراسم ،در خود جای دهد .فاصله بين خودروها باید برای امکان ورود و خروج اضطراری ،به اندازه کافی باشد.
 .8در صورتی که محل برگزاری رویداد ملک ميزبان نباشد ،ميزبان باید نسخه ای از برنامه این رویداد را به مالک ارائه دهد و اجازه کتبی یا
موافقتنامه ای برای استفاده از محل اخذ ن ماید که مشخصاً دریافت برنامه این رویداد را تأیيد میکند.
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 .9سرنشينان خودرو باید اعضای یک خانوار یا واحد مسکونی باشند .شرکت کنندگان در طول راهپيمایی نمیتوانند خودروها را معاوضه کنند.
 .10اگر هر کدام از پنجرههای خودرو باز باشد ،سرنشينان خودرو باید زمانی که برگزارکنندگان رویداد ،پرسنل ،کارکنان امنيتی ،یا ميزبان به
آنان نزدیک میشود ،پوششهای صورت بپوشند.
 .11ميزبان می تواند بصورت نوبتی ،به یک نفر شرکت کننده راهپيمایی خودرو ،مدرک یا اقالمی را اهدا نماید ،یا کمکهاى خيریه را حمل
کند ،اما باید این کار را همزمان با رعایت مقررات پوشش صورت انجام دهد .در هر خودرو یک نفر میتواند بصورت نوبتی ،با اجازه ميزبان و
رعایت الزامات پوشش صورت ،خودرو را برای دریافت یا تحویل اقالم یا کمکهای خيریه ،ترک کند.
 .12سرنشينان خودروی شرکت کننده نمیتوانند خودروهای خود را ترک نمایند؛ به جز برای مقاصد اضطراری ،استفاده از توالت یا برای مدت
کوتاهی (جهت تحویل یا دریافت وسایل ،یا دریافت دیپلم) تحت نظر ميزبان و بصورت نوبتی .هنگام حضور خارج از خودرو ،شرکت
کنندگان باید از پوشش پارچه ای صورت استفاده کنند و تا حد امکان از ميزبان و کارکنان ميزبان فاصله بگيرند.
 .13اگر ميزبان این رویداد امکانات (وسایل) توالت را در طول رویداد در دسترس قرار میدهد؛ این وسایل باید به طور منظم توسط ميزبان یا
کارکنان ضد عفونی شوند .جهت مشخص کردن فاصله گذاری فيزیکی مناسب در هر صفی که برای توالت تشکيل میشود ،باید نشانه
گرهایی نصب شوند .حداکثر  5نفر میتوانند اجازه داشته باشند که در صف بایستند.
 .14هر نوع زباله سرنشينان که مربوط به وسایل یا غذا و آشاميدنی است ،باید در خودرو باقی بماند .در طول راهپيمایی فروش هيچ گونه وسایل یا
مواد غذایی مجاز نيست .آبنبات بسته بندی شده یا سایر مواد غذایی از قبل بسته بندی شده فاسد نشدنی را میتوان به عنوان بخشی از اقالم
پاکتهای هدیه توزیع نمود.
طرح رویداد:
 .1برنامه رویداد باید توسط ميزبان و پيش از دعوت افراد برای شرکت در رویداد راهپيمایی خودرو محور تدوین شود.
 .2برنامه رویداد باید از قبل در اختيار هر یک از دعوت شدگان و مراجع قضایی محلی ،چنانچه این مراجع دارای روند صدور مجوز هستند،
قرار گيرد.
 .3همچنين طرح رویداد باید به طور مشخص در محل گردهمایی نصب شود و باید در صورت اطالق ،موارد زیر را شامل شود:
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.a
.b
.c
.d
.e
.f
.g
.h
.i

اطالعات تماس ميزبان از جمله شماره تلفن همراه و نشانی ایميل
تعداد کل پرسنل مورد نياز برای تسهيل این رویداد
برآورد تعداد خودروهای شرکت کننده و مدت زمان تخمينی که این رویداد طول میکشد ،به همان صورتی که به تأیيد مراجع قضایی
محلی رسيده است.
نحوه آرایش صف خودروها برای ورود به مکان مورد نظر ميزبان.
نحوه چينش خودروها بگونهای که فضای کافی برای ورود و خروج اضطراری از خودروها وجود داشته باشد.
نحوه نظارت ميزبان ،پرسنل و کارکنان امنيتی بر این رویداد بگونهای که در طول رویداد تنها سرنشينان یک خودرو بصورت نوبتی
مجاز به خروج از خودروی خود باشند (به جز برای استفاده از امکانات توالت و اورژانس).
در صورت اطالق ،نحوه نظارت ميزبان یا پرسنل بر صف توالتها جهت اطمينان از رعایت مقررات فاصله گذاری اجتماعی و عدم
حضور بيش از  5نفر در صف انتظار.
در صورت اطالق ،نحوه حصول اطمينان ميزبان یا پرسنل از ضد عفونی شدن توالتها مابين هر بار استفاده.
نام شرکت امنيتی (یا اگر ميزبان از قبل کارکنان امنيتی را استخدام کرده است ،ممکن است از مأموران امنيتی موجود خود استفاده
نماید و آن کارکنان را شناسایی کند) یا نهاد امنيتی ،اینکه از چه تعداد مأمور امنيتی استفاده خواهد شد ،و این افراد چگونه از رعایت
این فرمان اطمينان حاصل میکنند .

بدانيد که اطالعات موثق را از کجا دریافت کنيد
در خصوص کالهبرداری ،اخبار اشتباه ،و جو فریبکارانه پيرامون ویروس کرونا جدید ،هوشيار باشيد .اطالعات دقيق ،از جمله اعالم تعداد موارد جدید
ابتال در شهرستان لس آنجلس ،همواره توسط اداره بهداشت عمومی از طریق مطبوعات ،رسانههای اجتماعی و وب سایت ما منتشر میشود .وب سایت
حاوی اطالعات بيشتری در مورد کووید 19-از جمله سؤاالت متداول ،اینفوگرافی و راهنمای مقابله با استرس ،و همچنين نکاتی در مورد شستشوی
دستها میباشد
• اداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس ( ، LACDPHشهرستان)
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/ o
 oشبکه اجتماعی@lapublichealth :
سایر منابع قابل اطمينان برای کسب اطالعات درباره ویروس کرونا جدید عبارتند از:
• اداره بهداشت عمومی کاليفرنيا ( ، CDPHایالت)
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/nCOV2019.aspx o
• مرکز کنترل و پيشگيری بيماری ( ، CDCملی)
http://www.cdc.gov/coronavirus/novel-coronavirus-2019.html o
چنانچه سؤالی دارید و میخواهيد با فرد مسئولی صحبت نمایيد از طریق شماره  2-1-1با خط اطالعاتی شهرستان لس آنجلس که به صورت 24
ساعته آماده پاسخگویی میباشد ،تماس حاصل فرمایيد.
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