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 بروتوكول المخ�مات اليوم�ة: الملحق ك
 

 مالحظة: يتم تحد�ث هذە الوث�قة �شكل متكرر. ير�ب التحقق من التار�ــــخ ع� صفحة ال��ب للحصول ع� أحدث إصدار. 
 

ة:   التحديثات األخ�ي
/226/16 
ي ط��قة اإلبالغ عن حاالت التعرض  •

ات �ض نت،  19-ل�وف�دتغي�ي كة لتتبع اندالع  SPOTلتطبيق ال��ب اآلمن ع�ب اإلن�ت (البوابة المش�ت
( ي  التف�ش

 أللعاب ال��اض�ة صالة اللته��ة الداخل�ة ل 19-كوف�دإضافة إرشادات حول أفضل ممارسات الوقا�ة من   •
4/14/22 

 التوص�ات الق��ة لفحص األعراض واالختبار الدوري. توض�حات طف�فة بخصوص  •
 

 
بكوف�د والوف�ات  واالستشفاء  اإلصابة  حاالت  معدالت  يزال كوف�د  19-انخفضت  ال  ل�ن  الشتاء،  بعد  ملحوظ  ع�   19-�شكل  �شكل خطرا� 

ة من كوف�د ي ذلك  19-المجتمعات، وخاصة األفراد األ��� عرضة لإلصابة بمضاعفات خط�ي
كبار السن، واألشخاص الذين �عانون من نقص ، بما �ض

ي اتخاذ االحت�اط
ات المناعة أو لديهم بعض الظروف الصح�ة األساس�ة، وكذلك أي شخص ال يزال لم يتلَق اللقاح. �جب ع� الجميع االستمرار �ض

 بيننا. واإلرشادات الوارد
�
ة أدناە خاصة بالمخ�مات اليوم�ة و�ي مصممة الالزمة للحد من مخاطر االنتشار من أجل حما�ة الفئات األ��� ضعفا

ي  
ي تلك األما�ن. ير�ب مالحظة أن األ�شطة التجار�ة مثل المخ�مات اليوم�ة لها الح��ة �ض

ي األمراض �ض أن تكون لتقل�ل مخاطر انتقال األمراض وتف�ش
ي متطلبات السالمة الخاصة بها من تف��ض أوامر المقاطعة. 

 أ��� تقي�دا� �ض
 

المالحظة  موقع  ير�ب  مراجعة  من  تأ�د  لذا  إضاف�ة،  وموارد  معلومات  توفر  عند  المستند  هذا  تحد�ث  يتم  قد   :LA County   ي
ويض اإلل��ت

http://www.ph.lacounty.gov/media 
Coronavirus//  .بانتظام أل�ة تحديثات لهذا المستند 

 
 تغ�ي قائمة التحقق هذە: 

 س�اسات وممارسات مكان العمل لحما�ة صحة الموظف )1(
)2(  .

�
 تداب�ي لخلق مسافات جسد�ة حيثما كان ذلك ممكنا

ض الس�طرة ع� العدوى  )3(  تداب�ي لتحسني
ض والجمهور )4(  التواصل مع الموظفني
 تداب�ي لضمان الوصول العادل إ� الخدمات الحي��ة  )5(

 الخمسة الرئ�س�ة أثناء ق�ام منشأتك بتط��ر أي بروتوكوالت إلعادة الفتح. �جب معالجة هذە المجاالت 
 

ي �غطيها هذا الدل�ل أ��ب عدد ممكن من التداب�ي القابلة للتطبيق المدرجة أدناە بقدر  
�جب أن تنفذ جميع المخ�مات اليوم�ة اليت

ات�ج�ات التخف�ف المتعددة أفضل ط��قة لتح . �عد وضع اس�ت
�
ف أمان برنامجك ومرافقك. المستطاع عمل�ا  سني

 
اسم مخ�م  

 اليوم: 
     __________________________________________________________________ 

عنوان  
 المنشأة: 

  __________________________________________________________________ 

 
 

http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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ف   . أ   س�اسات وممارسات مكان العمل لحما�ة صحة الموظفني
 (تحقق من كل ما ينطبق ع� المنشأة)

   بعدم الحضور إ� العمل إذا (" ض  باسم "الموظفني
�
؛ و�شار إليهم جم�عا ض ض بأجر والمتطوعني ي ذلك الموظفني

ض (بما �ض تم إخبار جميع الموظفني
  . بالخض�ع الختبار �شخ��ي باستخدام اختبار   19-ُينصح �شدة أي شخص ظهرت عل�ه أعراض جد�دة متوافقة مع كوف�دكانوا مر�ض

ارة الغذاء والدواء، والذي قد يتضمن اختبارات يتم إجراؤها بدون وصفة طب�ة. �جب ع� أي شخص كانت المعتمد من إد  19-كوف�د
ي إصابته بكوف�د

ە مقدم الرعا�ة الصح�ة أنه �شتبه �ف   ، اتباع تعل�مات إدارة الصحة العامة من أجل 19-نت�جة االختبار إ�جاب�ة أو أخ�ب
ي 
 أ�ام.  10. �جب ع� الموظف الذي تظهر عل�ه األعراض وال �ستش�ي مقدم الرعا�ة الطب�ة أو ال �خضع لالختبار أن ُ�عزل لمدة العزل الذايت

 ل ض ي الم�ض
ض عند بقائهم �ض  �سبب المرض.  تمت مراجعة س�اسات إجازة مكان العمل وتعد�لها لضمان عدم معاقبة الموظفني

  .وس كورونا ض بأجر) ل�كونوا ع� اطالع دائم ع� التطع�مات والتع��زات ضد ف�ي ض والمتطوعني  شّجع بقوة جميع العمال (الموظفني
   ي

ي المخ�م ع� المدى الط��ل التفك�ي �ض
ض �عملون �ض �قدم للعمال    19-برنامج اختبار كوف�د  وضع�مكن ألصحاب العمل الذين لديهم موظفني

ي دعم أو  
 لجميع العمال الذين قد يواجهون عماً� آخ��ن أو موظ�ض

�
ض اختبارا� أسبوع�ا . �جب أن تكون األول��ة لعمال االختبار الذين لم  مخ�مني

ي موعده  19-كوف�د  اتلقاحا كامل يتلقو 
 . ا �ض

   لدى صاحب العمل خطة أو بروتوكول مطبق لجعل الحالة (الحاالت)  �جب أن �كون  ،  ةأو أ��� إ�جاب�لموظف  اختبار  نت�جة  عند إبالغك بأن
ض الذين   ي مكان العمل  لحالة (الحاالت)  خالطوا اتعزل نفسها ع� الفور والتأ�د من عدم حضور جميع الموظفني

ي حالة حجر  �ض
ص�ي  والبقاء �ض

 ألوامر الصحة العامة. راجع  
�
ي حىت ُ�سمح لهم بالعودة وفقا

ي مكان العمل  19-االستجابة ل�وف�دذايت
لمعلومات إضاف�ة. �جب أن تنظر خطة    �ض

وس إ� اختبار كوف�د ض للف�ي ض المعرضني ي بروتوكول �سمح بوصول جميع الموظفني
للتعرف المبكر ع� الحاالت اإلضاف�ة   19-صاحب العمل �ض

ي مكان العمل، وهو ما قد يتطلب تداب�ي إضاف�ة للس�طرة ع� كوف�دو 
 . 19-لتحد�د ما إذا كانت ثمة حاالت تعرض إضاف�ة �ض

   وال�ة تتطلب  العمل.  مساحة  إ�  والزوار  اآلخ��ن  الدعم  وأفراد  ض  الموظفني إدخال  قبل  الدخول  عند  الفحص  بعمل�ات  �شدة  يو� 
 عن أعراض كوف�دكال�فورن�ا/إدارة الصحة والسالمة من أ

�
ض بحثا قبل دخول موقع    19-صحاب العمل إعداد وتنف�ذ عمل�ة لفحص الموظفني

ي     إدارة الصحةفحص دخول    راجع مستند    العمل. 
 لم��د من التفاص�ل وخ�ارات الفحص. قد يّتبع المخ�م إرشادات إدارة الصحة العامة �ض

ي مدارس مراحل التعل�م العام
ض �ض خاص الذين تظهر عليهم أعراض إ�جاب�ة قبل الدخول إ� مكان العمل لألش    مسارات قرار األعراض للموظفني

 يتعلق باألعراض المتوافقة مع عدوى كوف�د
�
ي مكان العمل. �جب أن �شمل الفحص فحصا

ي مسارات القرار   19-أو أثناء �ض
 المحتملة المدرجة �ض

 للعزل أو أوامر الحجر الص�ي أو لد�ه تعرض م
�
وس كوف�دوما إذا كان الفرد �خضع حال�ا . �مكن إجراء هذە 19-عروف لشخص مصاب بف�ي

 عند وصولهم. 
�
ض أو شخص�ا  الفحوصات عن ُبعد قبل وصول الموظفني

 وس كوف�د  ُ�طلب ض �شكل مؤكد بف�ي ي    19-من المخ�مات النهار�ة إخطار إدارة الصحة العامة بجميع األفراد المصابني
ي الموقع �ض

والذين كانوا �ض
 قبل    14أي وقت خالل 

�
  19-، أو تار�ــــخ اختبار كوف�د19-تار�ــــخ بدا�ة المرض. إن تار�ــــخ ظهور المرض هو أول ظهرت ف�ه أعراض كوف�ديوما

 (أيهما أقرب). 
 �  نت الط��قة المفضلة إلخطار إدارة الصحة العامة بحاالت التعرض    اإلبالغعد ي المنشأة و�مكن إجراؤە ع� جهاز   19-وف�دل�ع�ب اإلن�ت

�ض
اآلمن ال��ب  تطبيق  إ�  الوصول  إمكان�ة  مع  محمول  جهاز  أو  اندالع    SPOT  كمبيوتر  لتتبع  كة  المش�ت ي ا(البوابة  : )  لتف�ش

https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US  . تقار�رها إرسال  للمنشآت  �مكن  عنها،  لإلبالغ  متعددة  حاالت  وجود  حالة  ي 
�ض

كة لتتبع اندالع   . باستخدام "نموذج التحم�ل المجمع" الموجود داخل بوابة البوابة المش�ت ي ي   التف�ش
�جب تقد�م جميع إخطارات الحالة �ض

 من علمك بالقض�ة.  يوم عمل واحدغضون 
   ي حالة تحد�د

ي غضون    19-حاالت ل�وف�د  3�ض
، �جب ع� صاحب العمل اإلبالغ عن هذە المجموعة ع�   14أو أ��� داخل المنشأة �ض

�
يوما

ستعمل وزارة الصحة العامة مع المخ�م النهاري لتحد�د ما إذا كانت وزارة الصحة العامة باستخدام ط��قة اإلبالغ الموضحة أعالە.    الفور إ�
ي الص ي تف�ش

 �ض
�
 سيتطلب تحق�قا

�
 حة العامة. ال�تلة تفش�ا

   ي المخ�م
اط توف�ي كمامات متطورة لجميع موظ�ف ض كمامات من الدرجة اش�ت ، ارتداء الموظفني

�
عند الطلب: يو� �شدة، ول�ن ل�س مطل��ا

 باسم ال�مامات الطب�ة) أو معدات الوقا�ة الشخص�ة عال�ة المستوى (ع� سب�ل المثال، كمامات التنفس  
�
  KN95الجراح�ة (�شار إليها أ�ضا

ي الداخل. بالنسبة ألولئك الذين يرتدون كمامات جراحN95أو  
�ة، يو� باستخدام كمامة مزدوجة، مع غطاء من القماش للوجه يتم ) �ض

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidisolation/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/workplaceresponse/
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US
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، كمامات وأجهزة   ، عند الطلب، لالستخدام الطو�ي العمل توف�ي ض ع� أصحاب  ال�مامة الجراح�ة، لتع��ز الحما�ة. كما يتعني ارتداؤە فوق 
الداخل ي 

�ض �عملون  الذين  ض  الموظفني ع�  تكلفة  أي  دون  ج�د  �شكل  مناسبة  طب�ة  اآلخ��ن.   تنفس  وال�ة    و�خالطون  أن  مالحظة  ير�ب 
كال�فورن�ا/إدارة الصحة والسالمة تتطلب من أصحاب العمل توف�ي أجهزة التنفس عند الطلب لالستخدام الطو�ي ألي موظف بال لقاح  

كة.  ي المركبات المش�ت
ي الداخل أو �ض

 �عمل �ض
   ض  أن يرتدي جميع الموظفني

�
ي  يو� �شدة ول�ن ل�س مطل��ا

ي الداخل إال عند العمل بمفردهم �ض
ي جميع األوقات عندما �كونون �ض

كمامات �ض
ب.   المكاتب الخاصة ذات األبواب المغلقة أو عند تناول الطعام أو ال�ش

 �ض   المساحة  وز�ادة  اإلشغال  بتقل�ل  يو ،  بني ض ي   اإلمكان،  قدر   الموظفني
ض   من  العد�د   �ستخدمها   منطقة  أو   غرفة  أي  �ض   جبات الو   لتناول  الموظفني

ات أو  /  و   �مكن تحقيق ذلك عن ط��ق: الراحة.  ف�ت
o  ض   مع  يتوافق  لإلشغال  أق�  حد   ��ش ض   أقدام  ستة  عن  تقل  ال   مسافة  تمكني ي   األفراد   بني

ات   لقضاء  المستخدمة  المناطق  أو   الغرف  �ض   ف�ت
 و الراحة؛

o ات  إجراء احة  ف�ت ي   الوجبات   أوقات  أو   االس�ت
ي   اإلشغال  �سبة  لتقل�ل  الحجم  واسعة  أمكان  �ض

 للوجبات   المستخدمة  المناطق  أو   الغرف  �ض
احات؛  و واالس�ت

o  ،ض المقاعد، و�زالة المقاعد أو لصقها لتقل�ل اإلشغال وضع الطاوالت ع� مسافة ثمان�ة أقدام ع� األقل مع ضمان ستة أقدام بني
التالمس   من  تقلل  بط��قة  المقاعد  وترت�ب  التباعد،  لضمان  األرض�ات  ع�  عالمات  ي ووضع 

�ض النظر   
�
أ�ضا �مكن  لوجه.   

�
وجها
ض الطاوالت والمقاعد ول�نها ل�ست بد�ً� لتقل�ل اإلشغال و��شاء مسافة فعل�ة.   استخدام الحواجز بني

  ،ع� األقل مرة واحدةو تنظ�ف الحمامات والمناطق العامة األخرى �شكل متكرر  : ي التا�ي  للجدول الزمىض
�
 خالل ساعات العمل، وفقا

�
 يوم�ا

o دورات الم�اە          ______________________________________________________________________ 
o  آخر                     ______________________________________________________________________ 

  ي الموقع (المواقع) التال�ة: إتاحة
ض �ض  المطهرات والمستلزمات ذات الصلة للموظفني

_______________________________________________________________________________________ 
  ي الموقع (المواقع) التال�ة:  19-معقم ال�دين الفعال ضد كوف�دتوف�ي

ض �ض  لجميع الموظفني
_______________________________________________________________________________________ 

  .ض �شكل متكرر بغسل أ�ديهم  تذك�ي الموظفني
  .وتوكول ع� كل موظف  توز�ــــع �سخة من هذا ال�ب
 ض حيثما كان ذلك م ض المدر�ني ض االحت�اطيني ض والحصول ع� قائمة من الموظفني . مراقبة تغ�ب الموظفني

�
 تاحا

  كات أخرى ي التوص�ل وأي �ش
وط التوظ�ف ع� موظ�ض ي قائمة التحقق هذە بخالف تلك المتعلقة ��ش

تطبيق جميع الس�اسات الموضحة �ض
ي المبىض كأطراف ثالثة. 

 قد تكون موجودة �ض
  وصف اإلجراءات األخرى:  —اخت�اري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

  .ب
�
 إجراءات التباعد الجسدي ح�ث كان ذلك ممكنا

 

 الوصول والمغادرة
   السالمة و�روتوكوالت  إجراءات  ممارسة جميع  ض  السائقني �جب ع�  الحافالت)،  المثال،  (ع� سب�ل  النقل  مركبات  المخ�م  استخدم  إذا 

ض اآلخ��ن (ع� سب�ل المثال،   نظافة ال�دين، وال�مامات، والمسافة الجسد�ة). الواجبة ع� الموظفني
o  .

�
ض والركاب باستخدام ال�مامات، ول�ن ل�س مطل��ا  ينصح �شدة للسائقني

o   االحتفاظ بجميع النوافذ مفتوحة قدر اإلمكان للحفاظ ع� ته��ة ج�دة. تجنب استخدام خ�ارات الهواء المعاد تدو�رە أثناء وجود
ي الس�ارة؛ استخدام نوافذ 

. ركاب �ض ي
ي الن�ت  الس�ارة لجلب الهواء الخار�ب
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   .ي الداخل
ض وما فوق كمامات �ض ض عامني اوح أعمارهم بني ض والزوار الذين ت�ت  أن يرتدي جميع المخ�م والموظفني

�
يو� �شدة ول�ن ل�س مطل��ا

ض   اوح أعمارهم بني اف ال�بار.  8و  2�جب ع� األطفال الذين ت�ت  سنوات ارتداء كمامات تحت إ�ش
  أوقات الوصول واإلنزال والمواقع، قدر اإلمكان، لتقل�ل االزدحام، دون خلق تحد�ات جدولة ال دا�ي لها للعائالت. تنظ�م 

 
فيه�ة  المساحات ال�ت

   أثناء باستثناء  المخ�م،  ي 
�ض التواجد  أثناء  الداخل  ي 

�ض ض كمامات متطورة  والمخ�مني الزائ��ن  يرتدي جميع  أن   
�
ل�س مطل��ا يو� �شدة ول�ن 

، �جب أن تكون ال�مامات مناسبة �شكل ج�د لل�مامات غ�ي القماش�ة من طبقات   ب. كحد أديض السباحة أو الق�لولة أو تناول الطعام / ال�ش
ي معاي�ي    متعددة من ي تلىب شيح العال�ة [  ASTMمادة غ�ي منسوجة �سلك األنف. (كمامات القماش الىت ]  ASTM F3502-level 2ل�فاءة ال�ت

ي تمت ترقيتها.) راجع    توص�ات ال�مامات الىت
�
ي أ�ضا لمعلومات إضاف�ة). تنطبق هذە التوص�ة ع� جميع   ph.lacounty.gov/masksتلىب

ض وما فوق.  ض واألطفال بعمر سنتني ض والزوا  البالغني ي اعتبارك إتاحة ال�مامات للمخ�مني
ر الذين لدعم سالمة موظف�ك والمخ�م والزائ��ن، ضع �ض

 �طلبونها و�صلون بدونها. 
  .ض المقاعد والمكاتب والفراش  قم بتوسيع المساحة بني
  . ض ور�ني ض غ�ي ال�ض  قلل من حضور الزوار والمتطوعني
   ،الج��ة األحوال  سمحت  إذا  الخارج�ة،  للمساحة  المنتظم  االستخدام  ز�ادة  ذلك  ي 

�ض بما  الحاجة،  حسب  البد�لة  المساحات  استخدم 
ة للسماح بالتباعد المادي. واستخدام ال�افي�ت  ها من المساحات الداخل�ة ال�ب�ي  �ات وغ�ي

 ض األفراد لتجنب االزدحام، و�ذا كان ذ ي تولد قطرات تنفس�ة مثل المجهود الشد�د أو الغناء، قم ب��ادة المسافة بني لك  بالنسبة لأل�شطة الىت
، قم بهذە األ�شطة بالخارج. 

�
 ممكنا

   ن ع� ماد�ةتوجيهات  تقد�م� ي المخ�م والحا�ض
�ط الالصق ع� األرض�ات أو األرصفة والالفتات ع� الجدران، لمساعدة موظ�ض ، مثل ال�ش

ي الممرات ومناطق تناول 
ي أوقات أخرى (ع� سب�ل المثال، أدلة االتجاە إل�شاء "مسارات باتجاە واحد" �ض

ي الطواب�ي و�ض
تجنب االزدحام �ض

 . الطعام)
 

 الوجبات 
 ،ي أما�ن ج�دة الته��ة مع الحفاظ   قدر اإلمكان

ي الهواء الطلق أو �ض
ي المخ�م تناول وجبات ووجبات خف�فة �ض

�ن وموظ�ض اطلب من الحا�ض
 ع� مسافة فعل�ة قدر اإلمكان. 

  كة داخل�ة، فمن المستحسن اتخاذ تداب�ي لخلق مسافة فعل�ة وز�ادة ي منطقة تناول طعام مش�ت
 الته��ة. إذا كنت تقدم وجبات الطعام �ض

 

 إجراءات مكافحة العدوى  . ج

 ض موظف (ع� سب�ل المثال، ممرضة المخ�م أو مقدم الرعا�ة الصح�ة) ل�كون مسؤوً� عن االستجابة لمخاوف كوف�د . �جب أن  19-تعيني
ي المخ�م  

�كون الشخص وك�ف�ة االتصال به. �جب تدر�ب هذا الفرد ع� تنسيق التوثيق وتتبع   مناألها�ي  او    األ� و �عرف جميع موظ�ض
ض بجميع حاالت كوف�دحاالت التعرض المحتملة ي الموقع خالل يوم عمل واحد من إخطارە    19-، من أجل إخطار مسؤو�ي الصحة المحليني

�ض
 بالحالة. 

   ي ذلك الصابون
ي ال تلمس   وعلبالورق�ة    المناد�لو التأ�د من وجود اإلمدادات ال�اف�ة لدعم سلوك�ات النظافة الصح�ة، بما �ض القمامة الىت

ض الذين �مكنهم استخدام معقم ال�دين بأمان. 60ومعقمات األ�دي مع ما ال �قل عن  ض والمخ�مني  % من ال�حول اإليث��ي للموظفني
 ي الحما�ة الشخص�ة التال�ة تعل�م المخ�م بتداب� 

o  ي الخارج و�عد استخدام الحمام
 غسل ال�دين بانتظام قبل و�عد األ�ل؛ بعد السعال أو العطس؛ بعد التواجد �ض

o ض واألنف والفم  تجنب لمس العينني
o تغط�ة الفم أثناء السعال والعطس 

http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
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o  ي أو داخل مرفقك
 استخدام مند�ل لمسح أنفك والسعال / العطس داخل مند�ل ور�ت

 
  .ات متقطعة ض من غسل أ�ديهم بانتظام ع� ف�ت ي المخ�م والمخ�مني

ي تمكن موظ�ض ي اعتبارك اإلجراءات الروتين�ة الىت
 ضع �ض

   �ض  �جب ع ض المخ�مني ثان�ة بالصابون، وفركها ج�دا� بعد وضعه، واستخدام المناشف الورق�ة (أو مناشف    20غسل أ�ديهم لمدة    والموظفني
 .  القماش ذات االستخدام الواحد) لتجف�ف ال�دين ج�دا�

   ض ض الصغار، استخدم وقت الحمام كفرصة لتع  تعل�م�جب ع� الموظفني ال�دين. ع� سب�ل المثال، بالنسبة للمخ�مني ��ز وممارسة غسل 
 العادات الصح�ة ومراقبة غسل ال�دين �شكل صحيح. 

  .
�
ي ال�دين حىت �جف تماما

. �جب فرك المطهر �ض ض استخدام معقم ال�دين عندما �كون غسل ال�دين غ�ي عم�ي �جب ع� المخ�م والموظفني
 األ�دي متسخة �شكل واضح. مالحظة: غسل ال�دين المتكرر أ��� فعال�ة من استخدام معقمات ال�دين، خاصة عندما تكون 

   اف ال�بار. اتصل بمركز الس�طرة ع� السموم إذا   9�جب ع� األطفال الذين تقل أعمارهم عن سنوات استخدام معقم ال�دين تحت إ�ش
ي تحتوي ع� ال�حول اإليث��ي و�جب استخدامها عندما �كون هناك 1222. 222. 800. 1دخل الفم:     . ُ�فضل استخدام معقمات األ�دي الىت

اف. تعت�ب معقمات األيزو�رو��ل أ��� سم�ة و�مكن امتصاصها من خالل الجلد.   احتمال الستخدام األطفال بدون إ�ش
  .ي جميع األما�ن الداخل�ة عندما �كونون بالقرب من اآلخ��ن

 �جب إبالغ المخ�م بالتوص�ة الق��ة من الصحة العامة الستخدام ال�مامات �ض
  ب متاحة لال بالم�اە،   Legionnaire  الف�لق�ات  ستخدام. لتقل�ل مخاطر اإلصابة بمرضقد تكون نواف�ي ال�ش المرتبطة  واألمراض األخرى 

ب والنواف�ي المزخرفة) آمنة لالستخدام بعد إغال اتها (ع� سب�ل المثال، نواف�ي ال�ش ض ق اتخذ خطوات للتأ�د من أن جميع أنظمة الم�اە وم�ي
ة ط��لة. يتضمن ذلك التنظ�ف ). ير�ب الرج�ع إ� إرشادات    المنشأة لف�ت ي ذلك التطه�ي

المناسب وقد يتطلب خطوات تنظ�ف إضاف�ة (بما �ض
المحدود:   التشغ�ل  أو  المطول  اإلغالق  بعد  ي 

المبايض فتح  إلعادة  األمراض  ع�  الس�طرة  مركز 
system.html-water-ncov/php/building-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019 . 

   ي يتم لمسها �شكل متكرر مثل مقابض األبواب ومفاتيح اإلضاءة ومقابض األحواض وأسطح الحمامات والطاوالت �جب تنظ�ف األسطح الىت
 . ي ي مركبات النقل �شكل روتيىض

 واألسطح �ض
 ي القائمة " 19-ستخدام تلك المعتمدة لالستخدام ضد كوف�دعند اخت�ار منتجات التنظ�ف، ا

)  EPA" المعتمدة من وكالة حما�ة البيئة (N�ض
ض بال��و.   لألفراد المصابني

�
 واتباع تعل�مات المنتج. تحتوي هذە المنتجات ع� مكونات أ��� أمانا

 وس�ة الناشئة، باتباع إرشادات الملصق لمعدالت التخف�ف المناسبة  م المطهرات المصنفة ع� أنها فعالة ضد مسببات األمراض  ااستخد الف�ي
كة المصنعة، ومتطلبات وال�ة كال�فورن�ا /إدارة الصحة  ض ع� مخاطر المواد ال��م�ائ�ة، وتوجيهات ال�ش وأوقات التالمس. تدر�ب الموظفني

 والسالمة لالستخدام اآلمن. 
  وحما�ة �جب أن �كون الطاقم المسؤول عن تنظ�ف المو ، ض ي ذلك القفازات، وحما�ة العني

ە مزودا� بمعدات الحما�ة المناسبة، بما �ض قع وتطه�ي
ي تعل�مات المنتج. �جب إبقاء جميع المنتجات بع�دا� عن متناول  

ها من معدات الحما�ة المناسبة كما هو مطلوب �ض ، وغ�ي الجهاز التنف�ي
 . ي مكان �كون الوصول إل�ه مق�دا�

 األطفال وتخ��نها �ض
   ؛ والتخط�ط للق�ام بتنظ�ف شامل ض ي حالة استخدام مك�ف عند  عند التنظ�ف، �جب ته��ة المكان قبل وصول المخ�مني

عدم وجودهم. �ض
ة لضمان جودة الهواء المث�.  . استبدل وفحص فالتر الهواء وأنظمة الفل�ت ي

 الهواء، استخدم اإلعداد الذي �جلب الهواء الن�ت
  وال الصحة  إدارة  إرشادات  حول  اتبع  الوال�ة  ي 

�ض جودة سالمة  ض  ا  تحسني الداخل�ة:  هواء  لمساحات 
-Air-Indoor-Improving-and-19-19/COVID-https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID

Schools.aspx-in-Quality ة (الهباء الجوي). من . تعت�ب الته��ة الفعالة  أهم الطرق لتخف�ف انتقال العدوى ع�ب الج��ئات الصغ�ي
   ا إ�    المخ�مات�جب أن �ش�ي ي تتضمن ر�اضات داخل�ة أ�ض� لته��ة صالة إلدارة الصحة العامة    19-كوف�دأفضل ممارسات الوقا�ة من  الىت

 . األلعاب ال��اض�ة
 ات�ج�  سالمةإذا كان فتح النوافذ �مثل مشكلة ف�ما يتعلق بال ي اس�ت

ض تدفق الهواء مثل تعظ�م ترشيح الهواء  أو الصحة، ففكر �ض ات بد�لة لتحسني
 ). MERV 13(تصن�ف مرشح مستهدف ال �قل عن    HVACالمركزي ألنظمة 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-and-Improving-Indoor-Air-Quality-in-Schools.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID-19-and-Improving-Indoor-Air-Quality-in-Schools.aspx
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/GymVentilationGuidance.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/GymVentilationGuidance.pdf
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ف   فحص المخ�مني
  .ل ومىت �مكنهم العودة إ� المخ�م ض ي الم�ض

ض وعائالتهم حول مىت �جب عليهم البقاء �ض ض وتثق�ف المخ�مني  احرص ع� �شجيعتدر�ب الموظفني
ض و  ي المخ�م.  الموظفني

ض �ض كني ل. المش�ت ض ي الم�ض
 المر�ض ع� البقاء �ض

 عن أعراض كوف�د  يو� �شدة 
�
�ن بحثا ، باإلضافة إ� مخالطة معروفة مؤخرا� بحالة كوف�د مؤكدة، قبل الوصول  19-بفحص جميع الحا�ض

 إ� موقع �سل�م المخ�م أو قبل دخول المخ�م. 
 ي قد تتبع المنشأة إرشادات إدارة الصح

ي مدارس مراحل التعل�م العام  ة العامة �ض
ض �ض لألشخاص الذين تظهر     مسارات قرار األعراض للموظفني

ساعة الماض�ة وما إذا كان أي شخص    24خالل الـ    19-عليهم أعراض إ�جاب�ة قبل الدخول إ� المنشأة. اسأل جميع األفراد عن أعراض كوف�د
له قد قام باختبار كوف�د ض ي م�ض

أن تتضمن    وجاءت النت�جة إ�جاب�ة. يتم إجراء فحوصات األعراض قبل دخول الزوار إ� المنشأة. �جب  19-�ض
 يتعلق باألعراض المتوافقة مع عدوى كوف�د

�
ي مسارات القرار. �مكن إجراء هذە الفحوصات   19-الفحوصات فحصا

المحتملة المدرجة �ض
نت أو من خالل    أو من خالل طرق بد�لة مثل أنظمة �سج�ل الوصول ع�ب اإلن�ت

�
معلقة عند مدخل المنشأة تنص ع� أنه ال    الفتاتشخص�ا

 . ي للزوار الذين �عانون من هذە األعراض دخول المبىض
 ينب�ض
   أو مع تعرض معروف لفرد تم تأ��د 19-أو والد أو مقدم رعا�ة أو موظف تظهر عل�ه أعراض تتوافق مع عدوى كوف�داستبعاد أي طفل ،

 . 19-إصابته بكوف�د
  ل الذين �عانون من أعراض تتفق مع ض ض إ� الم�ض ض والموظفني  عن عالمات المرض؛ إرسال المخ�مني

�
ض والمخ�م طوال اليوم بحثا مراقبة الموظفني

 . إرسال األشخاص إ� المنشأة الطب�ة المناسبة بدً� من منازلهم إذا لزم األمر. 19-عدوى كوف�د
 ي اعتبارك طلب أو التوص�ة �شدة باختبار كوف�د

ي المخ�م.   19-ضع �ض
ونها أو �عملون �ض ي �ح�ض ة الىت ض خالل الف�ت �ن والموظفني األسبو�ي للحا�ض

ي بدون وصفة طب�ة. 
ي حالة عدم نتائج االختبارا  ُ�قبل االختبار الذايت

ي مقبولة حىت �ض
ي يتم إرسالها ع�ب الفحص الذايت ت من دون وصفة طب�ة الىت

 توفر تحقق مستقل. 
o الماض�ة   90أ�دها المخت�ب خالل الـ    19-ير�ب المالحظة: ال ينصح باختبار الفحص لألشخاص الذين تعافوا من إصابة كوف�د 

�
يوما

 ولم تظهر عليهم أعراض. 
 

ف مر�ف إذا أصبح   الموظفون أو المخ�مني
 ي وجود مساحة خارج�ة مظللة �مكن للشخص 19-حدد غرفة أو منطقة عزل لفصل أي شخص تظهر عل�ه أعراض كوف�د

. ثمة خ�ار ممتاز �ض
ل.  ض  الم��ض فيها االبتعاد عن اآلخ��ن أثناء انتظارە ليتم اصطحابه إ� الم�ض

   ي التنفس مع ال�مامة. تأ�د من أنهم يرتدون كمامة جراح�ة إذا
ي ارتداء ال�مامة أو إزالتها أو مشا�ل �ض

 كانوا فوق سن الثان�ة وال يواجهون مشا�ل �ض
 ل أو إ� مرفق الرعا�ة ض ي غرفة العزل أو المنطقة حىت �مكن نقلهم إ� الم�ض

 �جب أن �ظل المخ�م أو الموظفون الذين تظهر عليهم األعراض �ض
 
�
ي أقرب وقت ممكن عمل�ا

 . الصح�ة، �ض
   له أو إ� مرفق رعا�ة صح�ة بأمان، حسب االقتضاء. االتصال بالرقم ض دون تأخ�ي إذا كان    1-1- 9وضع إجراءات لنقل أي شخص م��ض إ� م�ض

 . ض ض أو وجه مزرقتني ي الصدر أو ارتباك أو شفتني
ي من ألم أو ضغط مستمر �ض

 الفرد �عايض
   ض المر�ض والمخ�م عدم العودة حىت �ستوفوا ي  الطلب من الموظفني

لألشخاص    مسارات القرار معاي�ي العودة إ� موقع المخ�م كما هو موضح �ض
 تظهر عليهم األعراض.  الذين

 ض حصل ع� نت ض أو المخ�مني ، فإن المنشأة مطالبة ب�رشاد الشخص المصاب لعزل  19-�جة إ�حاب�ة ل�وف�د عند إبالغك بأن أحد الموظفني
ي المخ�م الذين تعرضوا للشخص المصاب.  

ل و�خطار جميع األشخاص �ض ض ي الم�ض
ر�اض األطفال خطة إدارة التعرض  ير�ب الرج�ع إ�  نفسه �ض

ي    12الصف  -االنتقال�ة
للحصول ع� إرشادات مفصلة    12الصف  -ر�اض األطفال االنتقال�ةخطة إدارة التعرض  وعة أدوات  صفحة مجم�ض

�مكن   واإلخطار.  اإلبالغ  و�جراءات  الوث�قة،  االتصاالت  و�جراءات  وتحد�د  بالحاالت،  يتعلق  ف�ما  هذا  التعرض  حدث  إدارة  حول ك�ف�ة 
ا الرج�ع إ� صفحات إرشادات الصحة العامة  للمنشآت ض  للحاالت أ�ض� .   والمخالطني ي

 كمصدر إضا�ض
 التفاص�ل ،  لم��د من  ض الموظفني للمنشآت  �شأن إرشادات  الذين لديهم إرشادات حول كوف�د الرج�ع إ�    �مكن  ض  للعودة إ�   19-الموظفني

 . العمل

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/bestpractices/#signage
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/education/ScreeningEducationSettings.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://ph.lacounty.gov/acd/ncorona2019/EducationToolkit/tk12/
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/returntoworktables.pdf
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  وس كوف�د  المنشآتمن    ُ�طلب ض المؤكدة إصابتهم بف�ي ض والمخ�مني ي    19-إخطار إدارة الصحة العامة بجميع الموظفني
ي الموقع �ض

الذين كانوا �ض
نت �ي الط��قة المفضلة إلخطار إدارة الصحة العامة بجميع   14أي وقت خالل    قبل اإلصابة بالمرض. تعد التقار�ر اآلمنة ع�ب اإلن�ت

�
يوما
لـكوف�د ي المنشأة و�مكن إجراؤها ع� جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول مع إمكان�ة الوصول إ� تطبيق ال��ب اآلمن  19-حاالت التعرض 

 �ض
SPOT   (كة لتتبع اندالع الفاش�ات ي حالة و .  https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US:  (البوابة المش�ت

جود حاالت متعددة �ض
اندالع  لتتبع  كة  المش�ت البوابة  بوابة  داخل  الموجود  المجمع"  التحم�ل  "نموذج  باستخدام  تقار�رها  إرسال  للمنشآت  �مكن  عنها،  لإلبالغ 

ي غضون يوم عمل واحد من تار�ــــخ إخطار الحالة.  . الفاش�ات
ي حالة تحد�د  . �جب تقد�م جميع إخطارات الحالة �ض

  19-كوف�دحاالت    3�ض
ة    إ�جاب�ة أو أ���  ي ف�ت

، �جب ع� الفور   14�ض
�
ض باستخدام ط��قة اإلبالغ الموضحة أعالە. يوما ستعمل إدارة    �بالغ مسؤو�ي الصحة المحليني

 للصحة العامة    خ�مالصحة العامة مع الم
�
 سيتطلب تحق�قا

�
خطة إدارة    .قد �ش�ي مشغلو المخ�مات إ�  لتحد�د ما إذا كانت ال�تلة تفش�ا

 للحصول ع� متطلبات تفص�ل�ة وتوص�ات حول إعداد التقار�ر واإلخطارات.   التعرض لمدارس مراحل التعل�م العام
 شأن� مساعدة  إ�  تحتاج  ي  الىت للمخ�مات  حالة    �مكن  عن  التعرض    19-كوف�داإلبالغ  إدارة  عمل�ات  معأو  ACDC-  التواصل 

Education@ph.lacounty.gov  حالة عن  اإلبالغ  اتصاالت  بمركز  االتصال  ي    19-كوف�دأو 
االنتقال�ة�ض األطفال  من 12الصف  -ر�اض   ،

ض إ� الجمعة من الساعة  اإل  ا حىت    8:00ثنني ا التواصل مع  مساءً   00:5صباح�   Education@ph.lacounty.gov-ACDC. �مكن للمواقع أ�ض�
 للحصول ع� رقم مركز االتصال للحصول ع� المساعدة ع�ب الهاتف. 

   ي . إذا أمكن، انتظر  أغلق األما�ن الداخل�ة الىت ساعة قبل   24�ستخدمها أي شخص م��ض وال تع�د فتحها لالستخدام قبل التنظ�ف والتطه�ي
ها.   تنظ�ف المنطقة وتطه�ي

  تأ�د من االستخدام اآلمن والصحيح للمطهرات باستخدام معدات الحما�ة الشخص�ة والته��ة المو� بها للتنظ�ف. احتفظ بمنتجات
 والمطهرات بع�دا� عن متناول األطفال. التنظ�ف 

 را� وطول وقت اإلغالق بناًء ع� م ستوى  بالتشاور مع إدارة الصحة العامة المحل�ة، قد �فكر مسؤول المخ�م المناسب ف�ما إذا كان اإلغالق م�ب
 المخاطر الحا�ي داخل المجتمع المحدد. 

 
 قم بالحد من المشاركة

  ي
  حاو�ات تخ��ن أو حجرات أو مناطق مخصصة �شكل فردي. احتفظ بممتل�ات كل ع��ة منفصلة و�ض

  .
�
 تأ�د من اإلمدادات ال�اف�ة لتقل�ل مشاركة المواد عال�ة اللمسة (لوازم فن�ة، معدات، إلخ) إ� الحد الممكن عمل�ا

 ها من األلعاب أو الوسائل التعل�م�ة ق ون�ة والمال�س واأللعاب وال�تب وغ�ي  در المستطاع. تجنب مشاركة األجهزة اإلل��ت
 

ي تخاطب الجمهور  . د
 اإلجراءات اليت

  ي اإلخطارات الفور�ة بالتعرض واإلغالق، مع الحفاظ
ي عن األعراض وتل�ت

ض والعائالت باإلبالغ الذايت حافظ ع� أنظمة تواصل �سمح للموظفني
 ع� ال��ة. 

  .ي جميع المداخل العامة للمنشأة
وتوكول �ض ي �جب ع�    يتم ��ش �سخة من هذا ال�ب

ي الموقع �ض
وتوكوالت �ض المنشآت االحتفاظ بنسخة من ال�ب

 المنشأة لمراجعتها، عند الطلب. 
  ي الداخل مو� به �شدة بما يتما�ش مع أوامر

�ن والزائ��ن بأن ارتداء ال�مامات �ض ي المخ�م والحا�ض
ر موظ�ض

�
ي تذك يتم عرض الالفتات الىت

ي ترشد ال ل إذا كانوا �عانون من أعراض تنفس�ة. مسؤول الصحة الحال�ة. يتم وضع الالفتات الىت ض ي الم�ض
ورة البقاء �ض  زائ��ن إ� �ض

  �ض إ ض وعائالت المخ�مني م �سخة من أو قم ب�حالة الموظفني  . DPHنصائح السفر من إدارة الصحة العامةقدِّ
  إلخ) تقدم معلومات واضحة عن السالمة من كوف�دوفر ، ون�ة للمؤسسة (موقع ال��ب، وسائل التواصل االجتما�ي  . 19-منافذ إل��ت

 

ي تضمن الوصول العادل إ� الخدمات الحرجة  .ه
 اإلجراءات اليت

  . ض ي تعت�ب بالغة األهم�ة للمخ�مني  يتم إعطاء األول��ة للخدمات الىت
  ي األما�ن العامة. يتم وضع تداب�ي لضمان

ض لمخاطر عال�ة �ض ض الذين �عانون من قيود ع� الحركة و / أو المعرضني  الخدمات للمخ�مني

https://spot.cdph.ca.gov/s/?language=en_US
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/protocols/ExposureManagementPlan_K12Schools.pdf
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
mailto:ACDC-Education@ph.lacounty.gov
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/traveladvisory.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/traveladvisory.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/traveladvisory.htm
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كة إرفاقها بهذا المستند.  ي �جب ع� ال�ش
ي صفحات منفصلة، واليت

 �جب إدراج أي تداب�ي إضاف�ة غ�ي مدرجة أعالە �ف
 

 �مكنك االتصال بالشخص التا�ي مع أي  
وتوكول: أسئلة أو تعل�قات ح  ول هذا ال�ب

  اسم جهة االتصال المهن�ة: 

  رقم الهاتف: 

  تار�ــــخ آخر مراجعة: 
 


	بروتوكول المخيمات اليومية: الملحق ك
	ملاحظة: يتم تحديث هذه الوثيقة بشكل متكرر. يرجى التحقق من التاريخ على صفحة الويب للحصول على أحدث إصدار.
	انخفضت معدلات حالات الإصابة والاستشفاء والوفيات بكوفيد-19 بشكل ملحوظ بعد الشتاء، لكن لا يزال كوفيد-19 يشكل خطراً على المجتمعات، وخاصة الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة من كوفيد-19، بما في ذلك كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو...
	(1) سياسات وممارسات مكان العمل لحماية صحة الموظف
	(2) تدابير لخلق مسافات جسدية حيثما كان ذلك ممكناً.
	(3) تدابير لتحسين السيطرة على العدوى
	(4) التواصل مع الموظفين والجمهور
	(5) تدابير لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الحيوية
	يجب معالجة هذه المجالات الخمسة الرئيسية أثناء قيام منشأتك بتطوير أي بروتوكولات لإعادة الفتح.
	يجب أن تنفذ جميع المخيمات اليومية التي يغطيها هذا الدليل أكبر عدد ممكن من التدابير القابلة للتطبيق المدرجة أدناه بقدر المستطاع عملياً. يعد وضع استراتيجيات التخفيف المتعددة أفضل طريقة لتحسين أمان برنامجك ومرافقك.
	 تم إخبار جميع الموظفين (بما في ذلك الموظفين بأجر والمتطوعين؛ ويشار إليهم جميعاً باسم "الموظفين") بعدم الحضور إلى العمل إذا كانوا مرضى. يُنصح بشدة أي شخص ظهرت عليه أعراض جديدة متوافقة مع كوفيد-19 بالخضوع لاختبار تشخيصي باستخدام اختبار كوفيد-19 المعتم...
	 تمت مراجعة سياسات إجازة مكان العمل وتعديلها لضمان عدم معاقبة الموظفين عند بقائهم في المنزل بسبب المرض.
	 شجّع بقوة جميع العمال (الموظفين والمتطوعين بأجر) ليكونوا على اطلاع دائم على التطعيمات والتعزيزات ضد فيروس كورونا.
	 يمكن لأصحاب العمل الذين لديهم موظفين يعملون في المخيم على المدى الطويل التفكير في وضع برنامج اختبار كوفيد-19 للعمال يقدم اختباراً أسبوعياً لجميع العمال الذين قد يواجهون عمالاً آخرين أو موظفي دعم أو مخيمين. يجب أن تكون الأولوية لعمال الاختبار الذين ل...
	 عند إبلاغك بأن نتيجة اختبار لموظف أو أكثر إيجابية، يجب أن يكون لدى صاحب العمل خطة أو بروتوكول مطبق لجعل الحالة (الحالات) تعزل نفسها على الفور والتأكد من عدم حضور جميع الموظفين الذين خالطوا الحالة (الحالات) في مكان العمل والبقاء في حالة حجر صحي ذاتي ...
	 يوصى بشدة بعمليات الفحص عند الدخول قبل إدخال الموظفين وأفراد الدعم الآخرين والزوار إلى مساحة العمل. تتطلب ولاية كاليفورنيا/إدارة الصحة والسلامة من أصحاب العمل إعداد وتنفيذ عملية لفحص الموظفين بحثاً عن أعراض كوفيد-19 قبل دخول موقع العمل. راجع مستند  ...
	 يُطلب من المخيمات النهارية إخطار إدارة الصحة العامة بجميع الأفراد المصابين بشكل مؤكد بفيروس كوفيد-19 والذين كانوا في الموقع في أي وقت خلال 14 يوماً قبل تاريخ بداية المرض. إن تاريخ ظهور المرض هو أول ظهرت فيه أعراض كوفيد-19، أو تاريخ اختبار كوفيد-19 (...
	 يوصى بشدة ولكن ليس مطلوباً أن يرتدي جميع الموظفين كمامات في جميع الأوقات عندما يكونون في الداخل إلا عند العمل بمفردهم في المكاتب الخاصة ذات الأبواب المغلقة أو عند تناول الطعام أو الشرب.
	 يوصى بشدة ولكن ليس مطلوباً أن يرتدي جميع الموظفين كمامات في جميع الأوقات عندما يكونون في الداخل إلا عند العمل بمفردهم في المكاتب الخاصة ذات الأبواب المغلقة أو عند تناول الطعام أو الشرب.
	 يوصى بشدة ولكن ليس مطلوباً أن يرتدي جميع الموظفين كمامات في جميع الأوقات عندما يكونون في الداخل إلا عند العمل بمفردهم في المكاتب الخاصة ذات الأبواب المغلقة أو عند تناول الطعام أو الشرب.
	 تنظيف الحمامات والمناطق العامة الأخرى بشكل متكرر، ومرة واحدة على الأقل يومياً خلال ساعات العمل، وفقاً للجدول الزمني التالي:
	o دورات المياه       ______________________________________________________________________
	o آخر                   ______________________________________________________________________
	 إتاحة المطهرات والمستلزمات ذات الصلة للموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	_______________________________________________________________________________________
	 توفير معقم اليدين الفعال ضد كوفيد-19 لجميع الموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	_______________________________________________________________________________________
	 تذكير الموظفين بشكل متكرر بغسل أيديهم.
	 توزيع نسخة من هذا البروتوكول على كل موظف.
	 مراقبة تغيب الموظفين والحصول على قائمة من الموظفين الاحتياطيين المدربين حيثما كان ذلك متاحاً.
	 تطبيق جميع السياسات الموضحة في قائمة التحقق هذه بخلاف تلك المتعلقة بشروط التوظيف على موظفي التوصيل وأي شركات أخرى قد تكون موجودة في المبنى كأطراف ثالثة.
	 اختياري — وصف الإجراءات الأخرى:
	_______________________________________________________________________________________
	 إذا استخدم المخيم مركبات النقل (على سبيل المثال، الحافلات)، يجب على السائقين ممارسة جميع إجراءات وبروتوكولات السلامة الواجبة على الموظفين الآخرين (على سبيل المثال، نظافة اليدين، والكمامات، والمسافة الجسدية).
	 يوصى بشدة ولكن ليس مطلوباً أن يرتدي جميع المخيم والموظفين والزوار الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق كمامات في الداخل. يجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و 8 سنوات ارتداء كمامات تحت إشراف الكبار.
	 تنظيم أوقات الوصول والإنزال والمواقع، قدر الإمكان، لتقليل الازدحام، دون خلق تحديات جدولة لا داعي لها للعائلات.
	المساحات الترفيهية
	 يوصى بشدة ولكن ليس مطلوباً أن يرتدي جميع الزائرين والمخيمين كمامات متطورة في الداخل أثناء التواجد في المخيم، باستثناء أثناء السباحة أو القيلولة أو تناول الطعام / الشرب. كحد أدنى، يجب أن تكون الكمامات مناسبة بشكل جيد للكمامات غير القماشية من طبقات مت...
	 قم بتوسيع المساحة بين المقاعد والمكاتب والفراش.
	 قلل من حضور الزوار والمتطوعين غير الضروريين.
	 استخدم المساحات البديلة حسب الحاجة، بما في ذلك زيادة الاستخدام المنتظم للمساحة الخارجية، إذا سمحت الأحوال الجوية، واستخدام الكافيتريات وغيرها من المساحات الداخلية الكبيرة للسماح بالتباعد المادي.
	 بالنسبة للأنشطة التي تولد قطرات تنفسية مثل المجهود الشديد أو الغناء، قم بزيادة المسافة بين الأفراد لتجنب الازدحام، وإذا كان ذلك ممكناً، قم بهذه الأنشطة بالخارج.
	 بالنسبة للأنشطة التي تولد قطرات تنفسية مثل المجهود الشديد أو الغناء، قم بزيادة المسافة بين الأفراد لتجنب الازدحام، وإذا كان ذلك ممكناً، قم بهذه الأنشطة بالخارج.
	 بالنسبة للأنشطة التي تولد قطرات تنفسية مثل المجهود الشديد أو الغناء، قم بزيادة المسافة بين الأفراد لتجنب الازدحام، وإذا كان ذلك ممكناً، قم بهذه الأنشطة بالخارج.
	 تقديم توجيهات مادية، مثل الشريط اللاصق على الأرضيات أو الأرصفة واللافتات على الجدران، لمساعدة موظفي المخيم والحاضرين على تجنب الازدحام في الطوابير وفي أوقات أخرى (على سبيل المثال، أدلة الاتجاه لإنشاء "مسارات باتجاه واحد" في الممرات ومناطق تناول الطع...
	 قدر الإمكان، اطلب من الحاضرين وموظفي المخيم تناول وجبات ووجبات خفيفة في الهواء الطلق أو في أماكن جيدة التهوية مع الحفاظ على مسافة فعلية قدر الإمكان.
	 إذا كنت تقدم وجبات الطعام في منطقة تناول طعام مشتركة داخلية، فمن المستحسن اتخاذ تدابير لخلق مسافة فعلية وزيادة التهوية.

