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 بروتوكوالت الفتح لدور سینما السیارات 
 2021مایو   6صباًحا یوم الخمیس الموافق  12:01تاریخ السریان: 

 

على بنیة تحتیة كافیة   السینماالسینما الجدیدة والقدیمة. یجب أن تحتوي جمیع عملیات تشغیل  تشغیل  ینطبق ھذا البروتوكول على كل من عملیات  
العاملة القائمة  القوى  ب  المنشآت التي تم تأسیسھا.  والنظافة الجیدةغطیة الوجھ  ارتداء أوالتباعد الجسدي  وموظفین وتدریب لتلبیة جمیع متطلبات  

الغذائیة المسموح بھا أكثر قدرة على تلبیة متطلبات السالمة بسھولة. یتم سرد المتطلبات الخاصة بعملیات القیادة الجدیدة التي    نشآتوالحمامات والم
 ة ھذا البروتوكول.في نھای سینما السیاراتیتم إعدادھا في ساحات االنتظار واألماكن األخرى التي لم یتم إنشاؤھا مسبقًا ألعمال 

یجب أن تتم إدارة عملیات تشغیل دور السینما بواسطة صاحب عمل واحد مسؤول عن الموقع، والذي سیتولى مسؤولیة التدریب والفحص المستمر 
على الموافقات من  لجمیع الموظفین، وتوفیر جمیع المعدات والمواد الالزمة، ومراقبة االلتزام بجمیع تدابیر السالمة أثناء أي إظھار والحصول  

 إذا لزم األمر.  -المناطق المحلیة والمدینة  تقسیم مسؤولي

 في مكان آخر طالما أن التصویر یلتزم بالمتطلبات المفصلة في الملحق ي.  ة إذا تم تصویرهمحتوى یتم بثھ مباشرالسیارات عرض مسارح تقد 

أو طعام معبأ   أو شاحنات الطعام،لمتاجرة االمتیازیة المسموح بھا،  ا ك  اكشأ  طعام من مطعم مرخص في الموقع، أوتقدیم ال یجب أن تكون أي خدمة  
مھ مسبقًا من سوق تسمح بھ الصحة البیئیة. یمكن شراء الطعام واستالمھ في الموقع أو طلبھ من خالل خدمات توصیل تابعة لجھات خارجیة وتسلی

الطعام ھذه بجمیع بروتوكوالت إعادة   منشآتیجب أن تلتزم  یجب استھالك جمیع األطعمة والمشروبات داخل سیارة الزبون.  .  زبونإلى سیارة ال
 فتح المطاعم و/أو خدمات الطعام المعمول بھا. یمكن للحاضرین إحضار طعامھم.

لمیة والصحیة العامة، للسماح بإعادة فتح بعض األعمال التجاریة  تتبنى إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس نھًجا مرحلیًا مدعوًما بالخبرة الع
ط التي  للبیع بالتجزئة بأمان. المتطلبات الواردة أدناه خاصة بدور سینما السیارات إلعادة الفتح بموجب أمر مسؤول الصحة. باإلضافة إلى الشرو

ة لدور سینما السیارات أیًضا الشروط المنصوص علیھا في ھذه القائمة یفرضھا مسؤول الصحة العامة بالوالیة، ویجب أن تتبع األعمال التجاری
 المرجعیة لدور سینما السیارات.

طعة یرجى مالحظة ما یلي: قد یتم تحدیث ھذا المستند كلما توفرت معلومات ومصادر إضافیة، لذا تأكد من االطالع على الموقع اإللكتروني لمقا
بانتظام للحصول على أي التحدیثات التي تطرأ على ھذا    / http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirusلوس أنجلوس على  

 المستند واإلرشادات ذات الصلة. 

 تغطي القائمة المرجعیة ما یلي:

 سیاسات وممارسات مكان العمل لحمایة صحة الموظفین )1(
 تدابیر لضمان التباعد الجسدي  )2(
 تدابیر لضمان مكافحة العدوى  )3(
 التواصل مع الموظفین والجمھور )4(
 تدابیر لضمان الوصول العادل إلى الخدمات الحیویة.  )5(

 

 .یجب معالجة ھذه المجاالت الرئیسیة الخمسة بینما تقوم منشأتك بتطویر أي بروتوكوالت إلعادة الفتح
 

 

 (تم تمییز التغییرات باللون األصفر)  آخر التحدیثات:

5/21/5 : 
 یُسمح بفتح شاحنات الطعام في دور السینما والفعالیات.  •
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التجاریة التي تشملھا ھذه اإلرشادات تنفیذ جمیع التدابیر المعمول بھا المدرجة أدناه وتكون مستعدة  یجب على جمیع األعمال 
 لتوضیح سبب عدم تطبیق أي تدبیر لم یتم تطبیقھ على األعمال.

 
  اسم العمل التجاري: 

  عنوان المنشأة: 

  تاریخ النشر: 

 
، أو عربة، أو مركبة  أو شاحنة صغیرةسیارة نقل صغیرة،  ، یتم استخدام كلمة "سیارة" لإلشارة إلى أي سیارة، أو  ا البروتوكولملحوظة ھامة: خالل ھذ

 أخرى مستخدمة لوسائل النقل الخاصة. قد تحدد المواقع أنواع أو أحجام المركبات المسموح بھا حسب الحاجة. 

  اختیار كل ما ینطبق على المنشأة) أ. سیاسات وممارسات مكان العمل لحمایة صحة الموظفین (یرجى

 .تم توجیھ كل من یمكنھ القیام بواجبات عملھ من المنزل للقیام بذلك 
   عاًما، والذین یعانون من حاالت صحیة مزمنة) بعمل یمكن القیام   65یتم تكلیف الموظفین الضعفاء (أولئك الذین تزید أعمارھم عن

 بھ من المنزل كلما أمكن ذلك. 
   تم إخبار جمیع الموظفین (بما في ذلك الموظفین المأجورین والمتدربین والمتطوعین؛ ویشار إلیھم إجماالً باسم "الموظفین") بعدم

. یفھم الموظفون اتباع إرشادات إدارة الصحة  COVID-19القدوم إلى العمل إذا كانوا مرضى، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ  
إن أمكن. تمت مراجعة وتعدیل سیاسات اإلجازات في مكان العمل لضمان عدم   -الحجر الصحي ) للعزل الذاتي و DPHالعامة ( 

 معاقبة الموظفین عند إقامتھم في المنزل بسبب المرض. 
  تقدیم معلومات عن مزایا اإلجازة التي یرعاھا صاحب العمل أو الحكومة التي قد یحق للموظف الحصول علیھا مما یجعل من

الحكومیة التي تدعم اإلجازات المرضیة  البرامجقاء في المنزل. یرجى االطالع على المعلومات اإلضافیة عن السھل مالیاً الب 
  2021لسنة  COVID-19قانون ، بما في ذلك حقوق اإلجازات المرضیة للموظفین بموجب COVID19وتعویضات العمال عن 

 .بشأن اإلجازة المرضیة التكمیلیة مدفوعة األجر
 .تم إعادة تكوین إجراءات العمل إلى أقصى حد ممكن لزیادة فرص الموظفین للعمل من المنزل 
   أو لدیھ أعراض تتوافق مع (حالة)  لدیھم نتائج إیجابیة  واحد أو أكثر من الموظفینعند إبالغك أن اختبار ،COVID-19 فإن صاحب ،

مكان   من جمیع الموظفین الذین تعرضوا في  الحجر الصحي الذاتيویطلب  للحالة (الحاالت)    العزل المنزلي الذاتي  العمل لدیھ خطة أو
العمل الخاص بالحالة (الحاالت). یجب على خطة صاحب العمل أن تأخذ في االعتبار بروتوكوًال لجمیع الموظفین المعزولین للوصول إلى  

لتحدید ما إذا كانت ھناك حاالت تعرض إضافیة في مكان العمل، والتي قد تتطلب تدابیر إضافیة لمكافحة  COVID-19أو إجراء اختبار  
19-COVID.  19االستجابة لـ راجع إرشادات الصحة العامة حول-COVID في مكان العمل. 
   إلى المناطق الداخلیة    -من بین آخرین    -یتم إجراء فحص الدخول قبل دخول الموظفین، وأطقم العمل، والموسیقیین، وفناني األداء

ى أو القشعریرة، والسعال، وضیق في التنفس، وصعوبة في  أو الخارجیة للمؤسسة. یجب أن تتضمن الفحوصات فحًصا یتعلق بالحمَّ
إرشادات  ي التذوق أو الشم وما إذا كان الشخص یخضع حالیًا ألوامر العزل أو الحجر الصحي. (راجع  التنفس، وفقدان جدید لحاست 

بدیلة مثل أنظمة تسجیل الوصول عبر اإلنترنت  .) یمكن إجراء ھذه الفحوصات شخصیًا أو من خالل طرق  فحص دخول المقاطعة 
ار الذین یعانون من ھذه األعراض إلى المبنى  . أو من خالل الالفتات الموضوعة عند مدخل المنشأة والتي تنص على عدم دخول الزوَّ

o   إذا لم تظھر على الشخص أي أعراض، ولم یكن یخضع حالیًا ألوامر العزل أو الحجر الصحي، ولم یكن ھناك اتصال
 المعروفة في األیام العشرة الماضیة، فیمكن السماح لھ بالمشاركة في ذلك الیوم.  COVID-19بإحدى حاالت  

o   19إذا لم یتم تلقیح الشخص بشكل كامل ضد-COVID1    19وكان على اتصال بحالة-COVID    معروفة في األیام العشرة
الماضیة أو یخضع حالیًا ألوامر الحجر الصحي، فیجب إرسالھ إلى المنزل على الفور وطلب الحجر الصحي في المنزل. 

 
  أو BioNTech-Pfizer المثال، سبیل على( جرعتین من سلسلة  في الثانیة الجرعة تلقیھم من أكثر أو) 2( أسبوعین بعد  COVID-19  ضد  بالكامل ملقحین األشخاص یعتبر 1

Moderna( ، أسبوعین أو )المثال،   سبیل على( واحدة  جرعة لقاح على حصولھم بعد أكثر  أو) 2 Johnson and Johnson [J&J]/Janssen .( 
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https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.dir.ca.gov/dlse/COVID19Resources/FAQ-for-SPSL-2021.html
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
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. ال یحتاج الشخص الذي تم  ph.lacounty.gov/covidquarantineقم بتزویدھم بتعلیمات الحجر الصحي الموجودة في 
یوًما السابقة إلى الحجر    90في المختبر خالل    COVID-19تلقیحھ بالكامل أو الشخص الذي تعافى من حاالت مؤكدة من 

اض. یجب على المعروفة خالل األیام العشرة السابقة، بشرط أن یظل بدون أعر  COVID-19الصحي بعد التعرض لحالة  
 عزل أنفسھم.  COVID-19أولئك الذین تظھر علیھم أعراض 

o   إذا كان الشخص یظھر أیًا من األعراض المذكورة أعاله أو یخضع حالیًا ألوامر العزل، فیجب إعادتھ إلى المنزل على
 . ph.lacounty.gov/covidisolationالفور ویطلب منھ العزل بالمنزل. قم بتزویدھم بتعلیمات العزل الموجودة في 

   المجموعة من  یوًما، یجب على صاحب العمل اإلبالغ عن ھذه    14حاالت أو أكثر في مكان العمل خالل فترة    3في حالة تحدید
الرقم  على  العامة  الصحة  إدارة  إلى  أو  888(  397-3993الحاالت  على   )213(  240- 7821)  اإلنترنت  عبر  أو 

www.redcap.link/covidreport  إذا تم تحدید المجموعة في موقع العمل، فستبدأ إدارة الصحة العامة في استجابة المجموعة .
كافحة الخاصة بالموقع. سیتم تعیین مدیراً للحاالت  التي تشمل تقدیم إرشادات وتوصیات لمكافحة العدوى، والدعم الفني وتدابیر الم

 بشأن الحاالت للمساعدة في توجیھ استجابة المنشأة.  التراكمي من الصحة العامة للتحقیق
   للحصول على المزید من  غطي األنف والفم.  ت ي  ت ال  ة الوجھ المناسب   كمامة  -بدون تكلفة    -یُمنح الموظفین الذین لدیھم اتصال باآلخرین

كمامة   بشأن  أنجلوس  لوس  بمقاطعة  العامة  الصحة  بإدارة  الخاصة  الویب  صفحة  راجع  على   COVID-19المعلومات، 
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks  . یرتد أن  الموظف  یجب  جمیع   كمامة ي  في  الوجھ 

األوقات خالل یوم العمل عندما یكون على اتصال أو من المحتمل أن یكون على اتصال باآلخرین. یجب على الموظفین الذین تلقوا  
الوالیة،  لوجھ ارتداء واقي الوجھ مع ثنیھ على الحافة السفلیة، لالمتثال لتوجیھات  ا  كمامةتعلیمات من مزودھم الطبي بعدم ارتداء  

 الذقن. ال یجب استخدام الكمامات المزودة بصمامات أحادیة االتجاه. لتحت الثني یتركب طالما تسمح حالتھم بذلك. یفضل أن 
   الوجھ في جمیع األوقات عدا أثناء العمل بمفردھم في المكاتب الخاصة ذات األبواب المغلقة    كمامات یجب على جمیع الموظفین ارتداء

أو عند تناول الطعام أو الشراب. تم تجاوز االستثناء السابق للموظفین الذین یعملون في مقصورات ذات أقسام صلبة تتجاوز ارتفاع  
 الموظف أثناء الوقوف. 

 الكمامات بشكل متسق ارتداء  الراحة عندما    لضمان  أثناء فترات  إال  الشراب  أو  الطعام  تناول  الموظفین على  وصحیح، ال یُشَجع 
یكونون قادرین على إزالة أقنعتھم بأمان وممارسة التباعد الجسدي عن اآلخرین. في جمیع األوقات عند تناول الطعام أو الشراب،  

اآلخرین. عند تناول الطعام أو الشرب یفضل القیام بذلك في الھواء  یجب على الموظفین الحفاظ على مسافة ستة أقدام على األقل من
الطلق وبعیًدا عن اآلخرین إن أمكن. یُفضل تناول الطعام أو الشراب في المقصورة أو محطة العمل بدالً من تناول الطعام في غرفة  

 ز بین العمالاالستراحة إذا كان تناول الطعام في مقصورة أو محطة عمل یوفر مسافة أكبر وحواج 
 الموظفون في تناول   یستخدمھاوتمت زیادة المسافات بین الموظفین ألقصى درجة ممكنة في أي غرفة أو منطقة    اإلشغال   تم تخفیض

 الوجبات أو في فترات االستراحة. تم تحقیق ذلك عبر اآلتي:
o   أقدام بین األشخاص في الغرف أو المناطق    6إیفاد الحد األقصى من اإلشغال والذي یتوافق مع تمكین مسافة ال تقل عن

 الُمستخدمة في فترات االستراحة؛ و 
o   یتم تقسیم فترة االستراحة أو أوقات تناول الوجبات لتخفیض اإلشغال في الغرف والمناطق الُمستخدمة في تناول الوجبات أو

 في فترات االستراحة؛ و 
o   المقاعد أو وضع  أقدام بین المقاعد وإزالة    6أكد من تحقیق مسافة  مع الت   على األقل  أقدام   ثمانیة وضع المناضد على مسافة

عالمات علیھا لتخفیض اإلشغال ووضع عالمات على األرضیات لضمان تحقیق التباعد وتنظیم وضعیات المقاعد بطریقة  
ی  االنتشار ولكن ال  ازدیاد  لمنع  الحواجز  استخدام  یُشجع  لوجھ.  التواصل وجًھا  األدنى من  الحد  بدیًال تُحقق  اعتباره  جب 

 لتخفیض اإلشغال والحفاظ على التباعد الجسدي. 
 الوجھ یومیًا.  كمامات  أو استبدال یُطلب من الموظفین غسل 
  .یتم فصل جمیع محطات العمل أو مناطق العمل بما ال یقل عن ستة أقدام 
 بالتكرار   یتم تطھیر أكشاك التذاكر، ومناطق المتاجر االمتیازیة، غرف استراحة الموظفین والحمامات والمناطق المشتركة األخرى

 ، وفقًا للجدول التالي:المبین أدناه، ولكن ال یقل عن مرة یومیًا
o  :كشك/أكشاك التذاكر       _________________________________________________ 
o  :منطقة المتاجر االمتیازیة   ____________________________________ _____________ 
o  غرف االستراحة     _________________________________________________              
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o  الحمامات_________________________________________________                 
o ریأخ_________________________________________________                      

 :المواد المطھرة وما یتصل بھا متاحة للموظفین في الموقع (المواقع) التالیة 
      ___________________________________________________________________________________ 

  معقم الیدین الفعال ضدCOVID-19 :متاح لجمیع الموظفین في الموقع (المواقع) التالیة 
      ___________________________________________________________________________________ 

  .یسمح للموظفین بفترات راحة متكررة لغسل أیدیھم 
  .تم توزیع نسخة من ھذا البروتوكول على كل موظف 
  بالید.  مساكھاإیتم تعیین أدوات ومعدات ومساحة عمل محددة لكل عامل. یتم تقلیل أو إزالة مشاركة العناصر التي یتم 

 ف تلك المتعلقة بشروط التوظیف على موظفي التسلیم وأي یتم تطبیق جمیع السیاسات الموضحة في قائمة المراجعة ھذه بخال
 شركات أخرى قد تكون بالمبنى كطرف ثالث.

  قم بوصف التدابیر األخرى: – اختیاري 
______________________________________________________________________________________ 

 
 ب. تدابیر لضمان التباعد الجسدي

 تم تطبیق أنظمة المعامالت غیر النقدیة وغیر التالمسیة حیثما أمكن ذلك. یمكن إجراء الحجوزات والمدفوعات مقدًما عبر اإلنترنت أو عبر  
 الھاتف.

  یجب أن تكون المركبات على مسافة متباعدة بما ال یقل عن ستة أقدام وال یُسمح بتجمعات األشخاص خارج المركبات. تقتصر أماكن وقوف
 لسیارات للعرض في دور سینما السیارات إما على كل بقعة أخرى أو إعادة تشكیلھا لضمان المسافة الكافیة بین السیارات. ا
   استخدام البعض. في حالة عدم  بالفعل على اتصال وثیق مع بعضھم  الذین كانوا  أفراد من نفس األسرة  إشغال  تقتصر كل مركبة على 

للمستفیدین الجلوس خارج سیاراتھم، على   یجوز، یجب على المستفیدین البقاء في سیاراتھم. ال یةاالمتیاز االلتقاط من المتاجر الحمامات أو 
 بالقرب من سیارتھم. اتالسیاردار سینما سبیل المثال، لمشاھدة فیلم ب

 .دخول السیارات ممنوع من تجاوز الحد األقصى لشغلھا 
 أو على متن مركباتھم البقاء في  أجزاء  یجب على األشخاص  الجلوس على  للمشاھدین  قممھا ویمكن  المكشوفة خفض  للسیارات  . یمكن 

 خارجیة من سیارتھم مثل سریر شاحنة بیك آب.
  وجھ على بعد ستة أقدام على األقل لتوجیھ المستفیدین إلى أماكن وقوف السیارات المفتوحة. ال كماماتیتم وضع الموظفین الذین یرتدون 
 وفقًا لبروتوكول المقاطعة للمالعب الخارجیة.مالعب األطفال  جوز فتحی 
 یجب على المشاھدین عدم استخدام المقاعد في الھواء الطلق ویجب   ناطق التنزه والمناطق المخصصة للفحص المسبق للترفیھ عن البالغین.م

من منطقة المشاھدة قبل ساعة واحدة من موعد    قدم 100علیھم البقاء في السیارات. یجب إغالق أي منطقة جلوس خارجیة تقع في نطاق  
 .وتبقى مغلقة لمدة ساعة بعد انتھاء العرض العرض

   والحمامات على األقل ستة أقدام من بعضھم   یةاالمتیازالمتاجر  الوجھ عند مداخل إلى مناطق    كماماتیتمركز الموظفون الذین یرتدون
 .المنشأةوداخل  الصفأقدام على    6مسافة  الحفاظ علىالبعض ومن أقرب المستفیدین لضمان 

 عد الجسدي. ابتللسماح بالالتي تعد جزًءا من سینما السیارات الدائمة  یةاالمتیاز المتاجر یتم إعادة تكوین عملیات 
o م الطلب المسبق والدفع إلكترونیًا مع المواعید المحددة لالستالم. إذا كان ذلك ممكنًا، یتم تقدی 
o یتم تقدیم قائمة لھم (منشورة أو نشرة لالستخدام مرة إذا تم السماح للمستفیدین بالطلب واالستالم من منصة المتاجر االمتیازیة ،

دقیقة من   15وتعبئتھا واستالمھا من قبل الزبون في غضون المطلوبة واحدة)، للسماح بسھولة الطلب، ویتم جمع العناصر 
 -جوز لھم إما االنتظار الطلب في الموقع. ال یجوز أن یجتمع المستفیدون الذین ینتظرون المواد في منطقة المتاجر االمتیازیة. ی
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بعیداً عن منطقة المتاجر االمتیازیة أو العودة إلى سیاراتھم ثم العودة   -أقدام على األقل  6مع الحفاظ على الفصل بینھم مسافة 
 في الوقت المحدد للحصول على طلبھم.

o العالمات األخرى تحدد كل من مكان   ، فإن الشریط أوالطعام إذا كان المستفیدون بحاجة إلى االصطفاف عند الطلب أو استالم
 . صف لمستفیدین الالحقین الذین ینضمون إلى الا أقدام بینھم وبین 6ومسافة  البدء للمستفیدین الذین یصلون لالستالم

o  بمفرده. الحمامأو المتاجر االمتیازیة عاًما بزیارة منطقة   12ال یُسمح ألي طفل دون سن 
o  ،یرافقھ طفل.  فیجوز أنال یُسمح ألكثر من شخصین بالغین لكل مركبة باستالم طلبات الطعام. إذا قام أحد البالغین بتلقي أمر 
o  دقیقة على األقل.   30 ـمغلقة للطلبات الجدیدة قبل نھایة الفحص بالمتاجر االمتیازیة مواقف 

 و الشریط أو عالمات أخرى تحدد كل من مكان البدایة للمستفیدین القادمین إذا كان المستفیدون بحاجة إلى االصطفاف لدخول الحمامات أ
 أقدام للمستفیدین الالحقین الذین ینضمون إلى الصف.   6ومسافات الفصل 

 
  أقدام على األقل من المستفیدین ومن بعضھم البعض في مناطق طلب المتاجر االمتیازیة  6تم توجیھ الموظفین للحفاظ على مسافة

 واالستالم والدفع. قد یقترب الموظفون للحظات عند الضرورة لقبول الدفع، أو تسلیم السلع أو الخدمات، أو حسب الضرورة. 
  بین  االزدحام محدودة أو متداخلة لتجنب الحاجة إلى االستراحات ومنع العرض ، وتكون أوقات المزدوجةاألعراض یتم التخلص من

 العروض.
 .یتم تعیین موظف أمن و/أو عدد كافي من الموظفین لضمان التزام الموظفین والزبائن بجمیع المتطلبات 

 ج. تدابیر مكافحة العدوى 

 ) أنظمة التدفئة والتھویة والتكییفHVAC  (  في أكشاك التذاكر وفي مناطق المتاجر االمتیازیة والحمامات في حالة جیدة وعملیة؛ المتضمنة
ضع في اعتبارك تثبیت منظفات الھواء المحمولة عالیة الكفاءة، وترقیة مرشحات الھواء في المبنى إلى    تمت زیادة التھویة إلى أقصى حد ممكن.

اإلرشادات المؤقتة  راجع    . المكاتب والمساحات األخرى أعلى كفاءة ممكنة، وإجراء تعدیالت أخرى لزیادة كمیة الھواء الخارجي والتھویة في  
 الصادرة عن إدارة الصحة العامة بكالیفورنیا للحصول على معلومات مفصلة.  للتھویة والترشیح وجودة الھواء في البیئات الداخلیة

o للحمایة اإللزامیة بما في ذلك    -ولیست بدیالً    -لتھویة وتحسینات جودة الھواء الداخلي األخرى ھي إضافة  یرجى مالحظة: ا
ارتداء كمامات الوجھ (باستثناء بعض البیئات عالیة الخطورة التي تتطلب استخدام حمایة الجھاز التنفسي المناسبة)، والحفاظ 

األشخاص، وغسل الیدین بشكل متكرر، والحد من األنشطة التي تجمع بین أفراد  على التباعد لمسافة ستة أقدام على األقل بین  
 من وحدات معیشیة مختلفة. 

   الوجھ وقفازات ذات االستعمال لمرة واحدة ویحمیھ حاجز مناسب.    كمامةیمكن قبول التذاكر الورقیة من قبل موظف في الكشك، یرتدي
یمكن فحص التذاكر أو اإلیصاالت اإللكترونیة إما من قبل موظف في كشك محمي على النحو المذكور أعاله أو بواسطة موظف في الھواء 

 الوجھ.  كمامةالطلق یرتدي 
 ي الحمامات ومنطقة االستالم من المتاجر االمتیازیة ومنطقة الدفع (مثل المكاتبیتم تطھیر األشیاء واألسطح التي یتم لمسھا بشكل متكرر ف،  

خالل ساعات العمل باستخدام المطھرات المعتمدة من   مرة یومیًا على األقلأو قارئات بطاقات االئتمان)    ،أو األزرار  ،أو مقابض األبواب
 ). EPAوكالة حمایة البیئة (

 أة بأكملھا یومیًا على األقل، مع تنظیف الحمامات والمناطق/األشیاء التي یتم لمسھا بشكل متكرر بشكل  یتم تنظیف مساحات العمل والمنش
 . إذا ادعت الضرورة منتظم

  إن أمكن)   - الوجھ في جمیع األوقات (باستثناء أثناء األكل أو الشرب  كمامة یتم تذكیر المستفیدین الذین یصلون إلى المنشأة بارتداء
یجب على أثناء تواجدھم في المنشأة أو على أرض المنشأة. ینطبق ھذا على جمیع البالغین واألطفال من عمر سنتین فما فوق. 

ارتداء واقي الوجھ مع ستار  الخاص بھم الوجھ من قبل مقدم الرعایة الطبیة  كمامة األشخاص الذین تلقوا تعلیمات بعدم ارتداء  
ار اآلخرین،  یتركب على الحافة السفلیة، وذلك امتثاالً لتوجیھات الوالیة، طالما أن حالتھم تسمح بذلك . لدعم سالمة موظفیك والزوَّ

ار الذین یصلون بدونھا.   یجب توفیر غطاء للوجھ للزوَّ
  یجب أن تتضمن الفحوصات إجراء األماكن الداخلیة والخارجیة للمؤسسة إلى قبل دخول المستفیدین  دخولالفحص یتم إجراء .

ى أو القشعریرة  وما إذا كان الشخص یخضع حالیاً  فحص بخصوص السعال أو ضیق في التنفس أو صعوبة في التنفس أو الحمَّ
یمكن إجراء ھذه الفحوصات شخصیًا أو  . الصادرة عن المقاطعة) فحص الدخول(راجع إرشادات . ألوامر العزل أو الحجر الصحي
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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/EntryScreening.pdf
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المنشورة عند مدخل المنشأة والتي تنص  الالفتاتمن خالل طرق بدیلة مثل أنظمة تسجیل الوصول عبر اإلنترنت أو من خالل 
ار الذین یعانون من ھذه األعراض إلى المبنى.   على منع الزوَّ

o  الفحص السلبي (غیر مصاب). إذا لم یعاني الشخص أي عرض (أعراض) ولم یكن لدیھ اتصال بحالة معروف إصابتھا بـ
19-COVID   أیام، فیمكن السماح لھ بالدخول في ذلك الیوم. 10في آخر 

o :(مصاب) الفحص اإلیجابي 
   19إذا كان الشخص قد اتصل بحالة معروف إصابتھا بـ-COVID  أو یخضع حالیًا ألوامر  أیام  10في آخر

الحجر الصحي، فال یجوز لھ الدخول ویجب عودتھ إلى المنزل فوًرا للحجر الصحي. قم بتزویدھم بتعلیمات  
 .ph.lacounty.gov/covidquarantineالحجر الصحي الموجودة في 

 اض المذكورة أعاله أو یخضع حالیًا ألوامر العزل، فال یجوز لھ الدخول ویجب  إذا أظھر الشخص أیًا من األعر
إرسالھ إلى المنزل فوًرا للعزل المنزلي. قم بتزویدھم بتعلیمات العزل الموجودة في  

ph.lacounty.gov/covidisolation . 
 ذین یصلون إلى الموقع مع األطفال التأكد من أن األطفال الصغار ال یتركون سیاراتھم دون مرافقة. إذا كان یجب یجب على المستفیدین ال

أن    یتأكد منعلى الطفل الذھاب إلى الحمام أو االنضمام إلى شخص بالغ في منطقة المتاجر االمتیازیة، یجب على الشخص المصاحب أن  
 إذا سمح العمر بذلك.   وجھال كمامةالطفل یبقى بجانبھ، وال یلمس أي شخص آخر أو أي عنصر ال ینتمي إلیھ، ویرتدي 

 الحمامات ومناطق المتاجرة االمتیازیةالقمامة متاحة للمستفیدین عند أو بالقرب من مدخل  ساللو منادیلمطھرات الید وال. 
  وى األخرىوصف تدابیر مكافحة العدقم ب –اختیاري : 

 
 

 د. تدابیر التواصل مع الجمھور 

   یتم نشر نسخة من ھذا البروتوكول، أو إذا كان ذلك ممكنًا، شھادة امتثال السالمة منCOVID-19   المطبوعة الخاصة بالمنشأة في جمیع
من   للسالمة  لالمتثال  الذاتي  االعتماد  برنامج  إلكمال  أو  المعلومات  من  لمزید  للمنشأة.  العامة  بزیارة: COVID-19المداخل  قم   ،

program.htm-certificate-compliance-p://publichealth.lacounty.gov/eh/ covid19/safetyhtt  على یجب   .
 عند الطلب.  -المنشآت االحتفاظ بنسخة من البروتوكوالت في الموقع في المنشأة للمراجعة 

 ك) بتوجیھ المستفیدین حول كیفیة شراء التذاكر تقوم المنافذ اإللكترونیة للمؤسسة (موقع الویب، وسائل التواصل االجتماعي، وما إلى ذل
 عبر اإلنترنت وأي سیاسات تتعلق بإثبات الشراء في الموقع. 

  ،العمل ساعات  واضحة حول  معلومات  ذلك)  إلى  وما  االجتماعي،  التواصل  وسائل  الویب،  (موقع  للمؤسسة  اإللكترونیة  المنافذ  توفر 
الوجھ، والسیاسات المتعلقة بالطلب المسبق، والدفع المسبق، واستالم و/أو تسلیم عناصر المتاجر االمتیازیة    كمامات لواالستخدام المطلوب  

 . یتم نشر نسخة من ھذا البروتوكول في جمیع المداخل العامة للمنشأة.المسائلوغیرھا من 
 داخل المنشأة (على سبیل المثال، الحفاظ على التباعد    تم وضع الالفتات لتوفیر إرشادات واضحة للجمھور حول كیفیة الحفاظ على السالمة

 الصادرة عن إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس  COVID-19الجسدي، وارتداء كمامة الوجھ، وما إلى ذلك). راجع إرشادات  
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business   موارد على  للحصول 

 إضافیة وأمثلة على الالفتات التي یمكن أن تستخدمھا الشركات. 
 متطلبات المتعلقة بالتباعد یتم نشر الالفتات المرئیة عند الدخول إلى الموقع وفي أي مكان یصطف فیھ المستفیدون إلبالغ المستفیدین بال

 الجسدي ومكافحة العدوى، بما في ذلك: 
o حظر التجمع أو المشاھدة خارج السیارات؛ 
o  یةاالمتیازالمتاجر توفر الطلب المسبق من منصة: 
o ؛الحماماتأو  یةاالمتیاز المتاجر االستخدام المطلوب ألغطیة الوجھ القماشیة عند زیارة منصات 
o  األطفال الصغار مطلوب إشراف الكبار على 
o .االمتثال المحترم لتعلیمات الموظفین فیما یتعلق بما ورد أعاله 

 عد الجسدي ومكافحة العدوى، على النحو ابتیتم استخدام إعالن على الشاشة قبل الفحص لتعزیز وعي المستفید بالمتطلبات المتعلقة بال
 الوارد أعاله. 
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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19/safety-compliance-certificate-program.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
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  یةاالمتیازالمتاجر قائمة المواد المتاحة للشراء متاحة بسھولة للمستفیدین الذین یخططون للشراء في الموقع في أكشاك . 
 التدابیر التي تضمن الوصول العادل للخدمات الحیویةھـ. 

 تم تحدید أولویة الخدمات الحیویة للمستفیدین/العمالء. 
  یمكن تقدیمھا عن بعد عبر اإلنترنتتم نقل المعامالت أو الخدمات التي. 
  یتم وضع تدابیر لضمان الوصول إلى السلع والخدمات للمستفیدین الذین لدیھم قیود على التنقل و/أو المعرضین لمخاطر عالیة عند

 .تواجدھم في األماكن العامة
 

 المؤقتة أو شبھ الدائمة في مواقف السیارات أو اإلعدادات األخرى  المجموعات و. 

 یجب على الكیانات التي ترغب في إنشاء عملیات تشغیل أفالم في مواقع ال تُستخدم عادةً لھذا الغرض تقدیم خطة  إخطار الصحة العامة .
قد   .أیام على األقل  7قبل   ehmail@ph.lacounty.govمكتوبة لمعالجة جمیع مشكالت السالمة والصحة إلى البرید اإللكتروني 

 تقییم الموقع والمنشأة.سریع ل تتطلب الصحة البیئیة أیًضا إجراء فحص
 أقدام أو أكثر بین جمیع  6. یجب أن یكون الموقع كبیًرا بما یكفي الستیعاب العدد المتوقع من الضیوف وسیاراتھم بمسافة حجم الموقع

 .ة للحمامات ومحطات غسیل األیدي ومناطق عرض األفالم ومناطق استراحة الموظفینالسیارات ومساحة كافی
  خارجممداخل و. وضع خطة تحدد السعة القصوى لاللتزام بقیود الصحة العامة مع ضمان وجود السیطرة على المحیط والحضور 

 .خاضعة للرقابة
 ة. یمكن شراء الطعام واستالمھ في الموقع أو  یصحة البیئال. یجب أن تكون أي خدمة طعام من مطعم في الموقع أو سوق تسمح بھ طعامال

الطعام ھذه بجمیع بروتوكوالت   منشآتطلبھ من خالل خدمات توصیل تابعة لجھات خارجیة وتسلیمھ إلى سیارة العمیل. یجب أن تلتزم  
المؤقتة أو االمتیازات غیر المسموح  یةمتیازمتاجرة االیمكن للحاضرین إحضار طعامھم. ال یُسمح بأكشاك ال .إعادة الفتح المعمول بھا

 .الطعام (مثل األطعمة الجاھزة وعربات الطعام) منشآتبھا أو غیرھا من 
 ھا لتلبیة احتیاجات الحضور . في حالة عدم توفر الحمامات ومحطات غسیل األیدي، أو عدم وجود ما یكفي من الحمامات وغسیل الیدین

  100المتوقعین، یجب توفیر الحمامات المتنقلة ومحطات غسل الیدین. یجب أن یكون ھناك مرحاض واحد ومحطتین لغسل الیدین لكل  
 .شخص

 ز. الحفالت الموسیقیة والعروض الحیة

  أقدام على األقل من بعضھم 6لوجھ والحفاظ على مسافة ستة (ارتداء غطاء ال والمؤدیینتم توجیھ جمیع الموظفین والطاقم والموسیقیین (
 البعض في جمیع األوقات، إال عندما تتطلب مھام محددة عمالً أوثق.

 م تتم  أخرى  مستندات  وأي  الموسیقیة  واألوراق  والنصوص  العقود  جمیع  توزیع  طباعتھا یتم  یتم  أو  رقمیًا  إما  طبیعي  بشكل  شاركتھا 
 لتجنب المشاركة.والمؤدیین وتخصیصھا بشكل فردي للطاقم والموسیقیین 

  ،(التحكم الرأس، والمیكروفونات، ووحدات  الخاصة (بما في ذلك سماعات  الجمیع استخدام معداتھم  حیثما كان ذلك ممكنًا، یجب على 
 ان من الضروري مشاركة المعدات، فیجب تعقیمھا بین كل استخدام. واإلمدادات، وما إلى ذلك. إذا ك

  لإلشارة إلى التباعد االجتماعي الكافي. یجب إعداد المیكروفونات ووحدات التحكم والمعدات األخرى لتسھیل  التباعدیجب توفیر عالمات
 التباعد االجتماعي. 

 ال أعماالً  یؤدون  الذین  والمغنین  الموسیقیین  جمیع  على  غطاء    یجب  ارتداء  فیھا  والنحاس ایستطیعون  النفخ  آالت  عازفي  (مثل  لوجھ 
أقدام على األقل أثناء أي تدریب أو أداء. بدالً من ذلك، یجب فصل ھؤالء األفراد    12مسافة  للتباعد االجتماعي لن) أن یجتھدوا  یوالمغنی 

 عن اآلخرین وعن بعضھم البعض بواسطة زجاج شبكي أو حواجز أخرى. 
  الشعر والمكیاج إذا لزم األمر.جاھزین ب الموھوبونصل ییجب أن 
 الملحق ض -األحدث الحیة في الھواء الطلق   بروتوكول ب في الھواء الطلق یجب أن تلتزم جمیع العروض الحیة . 
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 المستند.یجب إدراج أي تدابیر إضافیة غیر مدرجة أعاله في صفحات منفصلة، والتي یجب على العمل التجاري إرفاقھا بھذا 
 

 یمكنك االتصال بالشخص التالي ألیة أسئلة أو تعلیقات حول ھذا البروتوكول: 

 

اسم جھة اتصال العمل  
 رقم الھاتف:   التجاري: 

 

    تاریخ آخر مراجعة: 
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	(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 تشملها هذه الإرشادات تنفيذ جميع التدابير المعمول بها المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضيح سبب عدم تطبيق أي تدبير لم يتم تطبيقه على الأعمال.
	يجب على جميع الأعمال التجارية التي تشملها هذه الإرشادات تنفيذ جميع التدابير المعمول بها المدرجة أدناه وتكون مستعدة لتوضيح سبب عدم تطبيق أي تدبير لم يتم تطبيقه على الأعمال.
	يجب على جميع الأعمال التجارية التي تشملها هذه الإرشادات 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) 
	 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 إخبار جميع الموظفين (بما في ذلك الموظفين المأجورين والمتدربين والمتطوعين؛ ويشار إليهم إجمالاً باسم "الموظفين") بعدم القدوم إلى العمل إذا كانوا مرضى، أو إذا تعرضوا لشخص مصاب بـ COVID-19. يفهم الموظفون اتباع إرشادات إدارة الصحة العامة (DPH) للعزل الذاتي والحجر الصحي - إن أمكن. تمت مراجعة وتعديل سياسات الإجازات في مكان العمل لضمان عدم معاقبة الموظفين عند إقامتهم في المنزل بسبب المرض.
	 تقديم معلومات عن مزايا الإجازة التي يرعاها صاحب العمل أو الحكومة التي قد يحق للموظف الحصول عليها مما يجعل من السهل مالياً البقاء في المنزل. يرجى الاطلاع على المعلومات الإضافية عن البرامج الحكومية التي تدعم الإجازات المرضية وتعويضات العمال عن COVID19، بما في ذلك حقوق الإجازات المرضية للموظفين بموجب قانون COVID-19 لسنة 2021 بشأن الإجازة المرضية التكميلية مدفوعة الأجر.
	 تم إعادة تكوين إجراءات العمل إلى أقصى حد ممكن لزيادة فرص الموظفين للعمل من المنزل.
	 عند إبلاغك أن اختبار واحد أو أكثر من الموظفين لديهم نتائج إيجابية، أو لديه أعراض تتوافق مع (حالة) COVID-19، فإن صاحب العمل لديه خطة أو العزل المنزلي الذاتي للحالة (الحالات) ويطلب الحجر الصحي الذاتي من جميع الموظفين الذين تعرضوا في مكان العمل الخاص بالحالة (الحالات). يجب على خطة صاحب العمل أن تأخذ في الاعتبار بروتوكولًا لجميع الموظفين المعزولين للوصول إلى أو إجراء اختبار COVID-19 لتحديد ما إذا كانت هناك حالات تعرض إضافية في مكان العمل، والتي قد تتطلب تدابير إضافية لمكافحة COVID-19. راجع إرشادات الصحة العامة حول الاستجابة لـ COVID-19 في مكان العمل.
	 يتم إجراء فحص الدخول قبل دخول الموظفين، وأطقم العمل، والموسيقيين، وفناني الأداء - من بين آخرين - إلى المناطق الداخلية أو الخارجية للمؤسسة. يجب أن تتضمن الفحوصات فحصًا يتعلق بالحمَّى أو القشعريرة، والسعال، وضيق في التنفس، وصعوبة في التنفس، وفقدان جديد لحاستي التذوق أو الشم وما إذا كان الشخص يخضع حاليًا لأوامر العزل أو الحجر الصحي. (راجع إرشادات فحص دخول المقاطعة.) يمكن إجراء هذه الفحوصات شخصيًا أو من خلال طرق بديلة مثل أنظمة تسجيل الوصول عبر الإنترنت أو من خلال اللافتات الموضوعة عند مدخل المنشأة والتي تنص على عدم دخول الزوَّار الذين يعانون من هذه الأعراض إلى المبنى.
	o إذا لم تظهر على الشخص أي أعراض، ولم يكن يخضع حاليًا لأوامر العزل أو الحجر الصحي، ولم يكن هناك اتصال بإحدى حالات COVID-19 المعروفة في الأيام العشرة الماضية، فيمكن السماح له بالمشاركة في ذلك اليوم.
	o إذا لم يتم تلقيح الشخص بشكل كامل ضد COVID-19 وكان على اتصال بحالة COVID-19 معروفة في الأيام العشرة الماضية أو يخضع حاليًا لأوامر الحجر الصحي، فيجب إرساله إلى المنزل على الفور وطلب الحجر الصحي في المنزل. قم بتزويدهم بتعليمات الحجر الصحي الموجودة في ph.lacounty.gov/covidquarantine. لا يحتاج الشخص الذي تم تلقيحه بالكامل أو الشخص الذي تعافى من حالات مؤكدة من COVID-19 في المختبر خلال 90 يومًا السابقة إلى الحجر الصحي بعد التعرض لحالة COVID-19 المعروفة خلال الأيام العشرة السابقة، بشرط أن يظل بدون أعراض. يجب على أولئك الذين تظهر عليهم أعراض COVID-19 عزل أنفسهم.
	o إذا كان الشخص يظهر أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه أو يخضع حاليًا لأوامر العزل، فيجب إعادته إلى المنزل على الفور ويطلب منه العزل بالمنزل. 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 هذه المجموعة من الحالات إلى إدارة الصحة العامة على الرقم3993-397 (888) أو 7821-240 (213) أو عبر الإنترنت على www.redcap.link/covidreport. إذا تم تحديد المجموعة في موقع العمل، فستبدأ إدارة الصحة العامة في استجابة المجموعة التي تشمل تقديم إرشادات وتوصيات لمكافحة العدوى، والدعم الفني وتدابير المكافحة الخاصة بالموقع. سيتم تعيين مديراً للحالات من الصحة العامة للتحقيق التراكمي بشأن الحالات للمساعدة في توجيه استجابة المنشأة.
	 يُمنح الموظفين الذين لديهم اتصال بالآخرين - بدون تكلفة - كمامة الوجه المناسبة التي تغطي الأنف والفم. للحصول على المزيد من المعلومات، راجع صفحة الويب الخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس بشأن كمامة COVID-19 على http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks. يجب أن يرتدي الموظف كمامة الوجه في جميع الأوقات خلال يوم العمل عندما يكون على اتصال أو من المحتمل أن يكون على اتصال بالآخرين. يجب على الموظفين الذين تلقوا تعليمات من مزودهم الطبي بعدم ارتداء كمامة الوجه ارتداء واقي الوجه مع ثنيه على الحافة السفلية، للامتثال لتوجيهات الولاية، طالما تسمح حالتهم بذلك. يفضل أن يتركب الثني لتحت الذقن. لا يجب استخدام الكمامات المزودة بصمامات أحادية الاتجاه.
	 يجب على جميع الموظفين ارتداء كمامات الوجه في جميع الأوقات عدا أثناء العمل بمفردهم في المكاتب الخاصة ذات الأبواب المغلقة أو عند تناول الطعام أو الشراب. تم تجاوز الاستثناء السابق للموظفين الذين يعملون في مقصورات ذات أقسام صلبة تتجاوز ارتفاع الموظف أثناء الوقوف.
	 لضمان ارتداء الكمامات بشكل متسق وصحيح، لا يُشجَع 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 الحفاظ على مسافة ستة أقدام على الأقل من الآخرين. عند تناول الطعام أو الشرب يفضل القيام بذلك في الهواء الطلق وبعيدًا عن الآخرين إن أمكن. يُفضل تناول الطعام أو الشراب في المقصورة أو محطة العمل بدلاً من تناول الطعام في غرفة الاستراحة إذا كان تناول الطعام في مقصورة أو محطة عمل يوفر مسافة أكبر وحواجز بين العمال
	 تم تخفيض الإشغال وتمت زيادة المسافات بين الموظفين لأقصى درجة ممكنة في أي غرفة أو منطقة يستخدمها الموظفون في تناول الوجبات أو في فترات الاستراحة. تم تحقيق ذلك عبر الآتي:
	o إيفاد الحد الأقصى من الإشغال والذي يتوافق مع تمكين مسافة لا تقل عن 6 أقدام بين الأشخاص في الغرف أو المناطق المُستخدمة في فترات الاستراحة؛ و
	o يتم تقسيم فترة الاستراحة أو أوقات تناول الوجبات لتخفيض الإشغال في الغرف والمناطق المُستخدمة في تناول الوجبات أو في فترات الاستراحة؛ و
	o وضع المناضد على مسافة ثمانية أقدام على الأقل مع التأكد من تحقيق مسافة 6 أقدام بين المقاعد وإزالة المقاعد أو وضع علامات عليها لتخفيض الإشغال ووضع علامات على الأرضيات لضمان تحقيق التباعد وتنظيم وضعيات المقاعد بطريقة تُحقق الحد الأدنى من التواصل وجهًا لوجه. يُشجع استخدام الحواجز لمنع ازدياد الانتشار ولكن لا يجب اعتباره بديلًا لتخفيض الإشغال والحفاظ على التباعد الجسدي.
	 يُطلب من الموظفين غسل أو استبدال كمامات الوجه يوميًا.
	 يتم فصل جميع محطات العمل أو مناطق العمل بما لا يقل عن ستة أقدام.
	 يتم تطهير أكشاك التذاكر، ومناطق المتاجر الامتيازية، غرف استراحة الموظفين والحمامات والمناطق المشتركة الأخرى بالتكرار المبين أدناه، ولكن لا يقل عن مرة يوميًا، وفقًا للجدول التالي:
	o كشك/أكشاك التذاكر:        _________________________________________________
	o منطقة المتاجر الامتيازية:   _________________________________________________
	o غرف الاستراحة     _________________________________________________             
	o الحمامات _________________________________________________                
	o أخری_________________________________________________                     
	 المواد المطهرة وما يتصل بها متاحة للموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	 معقم اليدين الفعال ضد COVID-19 متاح لجميع الموظفين في الموقع (المواقع) التالية:
	 يسمح للموظفين بفترات راحة متكررة لغسل أيديهم.
	 تم توزيع نسخة من هذا البروتوكول على كل موظف.
	 يتم تعيين أدوات ومعدات ومساحة عمل محددة لكل عامل. يتم تقليل أو إزالة مشاركة العناصر التي يتم إمساكها باليد.
	 يتم تطبيق جميع السياسات الموضحة في قائمة المراجعة هذه بخلاف تلك المتعلقة بشروط التوظيف على موظفي التسليم وأي شركات أخرى قد تكون بالمبنى كطرف ثالث.
	 اختياري – قم بوصف التدابير الأخرى:
	ب. تدابير لضمان التباعد الجسدي

	 تم تطبيق أنظمة المعاملات غير النقدية وغير التلامسية حيثما أمكن ذلك. يمكن إجراء الحجوزات والمدفوعات مقدمًا عبر الإنترنت أو عبر الهاتف.
	 يجب أن تكون المركبات على مسافة متباعدة بما لا يقل عن ستة أقدام ولا يُسمح بتجمعات الأشخاص خارج المركبات. تقتصر أماكن وقوف السيارات للعرض في دور سينما السيارات إما على كل بقعة أخرى أو إعادة تشكيلها لضمان المسافة الكافية بين السيارات.
	 تقتصر كل مركبة على إشغال أفراد من نفس الأسرة الذين كانوا بالفعل على اتصال وثيق مع بعضهم البعض. في حالة عدم استخدام الحمامات أو الالتقاط من المتاجر الامتيازية، يجب على المستفيدين البقاء في سياراتهم. لا يجوز للمستفيدين الجلوس خارج سياراتهم، على سبيل المثال، لمشاهدة فيلم بدار سينما السيارات بالقرب من سيارتهم.
	 دخول السيارات ممنوع من تجاوز الحد الأقصى لشغلها.
	 يجب على الأشخاص البقاء في أو على متن مركباتهم. يمكن للسيارات المكشوفة خفض قممها ويمكن للمشاهدين الجلوس على أجزاء خارجية من سيارتهم مثل سرير شاحنة بيك آب.
	 يتم وضع الموظفين الذين يرتدون كمامات الوجه على بعد ستة أقدام على الأقل لتوجيه المستفيدين إلى أماكن وقوف السيارات المفتوحة.
	 يجوز فتح ملاعب الأطفال وفقًا لبروتوكول المقاطعة للملاعب الخارجية.
	 مناطق التنزه والمناطق المخصصة للفحص المسبق للترفيه عن البالغين. يجب على المشاهدين عدم استخدام المقاعد في الهواء الطلق ويجب عليهم البقاء في السيارات. يجب إغلاق أي منطقة جلوس خارجية تقع في نطاق 100 قدم من منطقة المشاهدة قبل ساعة واحدة من موعد العرض وتبقى مغلقة لمدة ساعة بعد انتهاء العرض.
	 يتمركز الموظفون الذين يرتدون كمامات الوجه عند مداخل إلى مناطق المتاجر الامتيازية والحمامات على الأقل ستة أقدام من بعضهم البعض ومن أقرب المستفيدين لضمان الحفاظ على مسافة 6 أقدام على الصف وداخل المنشأة.
	 يتم إعادة تكوين عمليات المتاجر الامتيازية التي تعد جزءًا من سينما السيارات الدائمة للسماح بالتباعد الجسدي.
	o إذا كان ذلك ممكنًا، يتم تقديم الطلب المسبق والدفع إلكترونيًا مع المواعيد المحددة للاستلام.
	o إذا تم السماح للمستفيدين بالطلب والاستلام من منصة المتاجر الامتيازية، يتم تقديم قائمة لهم (منشورة أو نشرة للاستخدام مرة واحدة)، للسماح بسهولة الطلب، ويتم جمع العناصر المطلوبة وتعبئتها واستلامها من قبل الزبون في غضون 15 دقيقة من الطلب في الموقع. لا يجوز أن يجتمع المستفيدون الذين ينتظرون المواد في منطقة المتاجر الامتيازية. يجوز لهم إما الانتظار - مع الحفاظ على الفصل بينهم مسافة 6 أقدام على الأقل - بعيداً عن منطقة المتاجر الامتيازية أو العودة إلى سياراتهم ثم العودة في الوقت المحدد للحصول على طلبهم.
	o إذا كان المستفيدون بحاجة إلى الاصطفاف عند الطلب أو استلام الطعام، فإن الشريط أو العلامات الأخرى تحدد كل من مكان البدء للمستفيدين الذين يصلون للاستلام ومسافة 6 أقدام بينهم وبين المستفيدين اللاحقين الذين ينضمون إلى الصف.
	o لا يُسمح لأي طفل دون سن 12 عامًا بزيارة منطقة المتاجر الامتيازية أو الحمام بمفرده.
	o لا يُسمح لأكثر من شخصين بالغين لكل مركبة باستلام طلبات الطعام. إذا قام أحد البالغين بتلقي أمر، فيجوز أن يرافقه طفل.
	o مواقف المتاجر الامتيازية مغلقة للطلبات الجديدة قبل نهاية الفحص بـ 30 دقيقة على الأقل.
	ج. تدابير مكافحة العدوى

	 يتم تذكير المستفيدين الذين يصلون إلى المنشأة بارتداء كمامة الوجه في جميع الأوقات (باستثناء أثناء الأكل أو الشرب - إن أمكن) أثناء تواجدهم في المنشأة أو على أرض المنشأة. ينطبق هذا على جميع البالغين والأطفال من عمر سنتين فما فوق. يجب على الأشخاص الذين تلقوا تعليمات بعدم ارتداء كمامة الوجه من قبل مقدم الرعاية الطبية الخاص بهم ارتداء واقي الوجه مع ستار يتركب على الحافة السفلية، وذلك امتثالاً لتوجيهات الولاية، طالما أن حالتهم تسمح بذلك. لدعم سلامة موظفيك والزوَّار الآخرين، يجب توفير غطاء للوجه للزوَّار الذين يصلون بدونها.
	 يتم إجراء فحص الدخول قبل دخول المستفيدين إلى الأماكن الداخلية والخارجية للمؤسسة. يجب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص السعال أو ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس أو الحمَّى أو القشعريرة وما إذا كان الشخص يخضع حالياً لأوامر العزل أو الحجر الصحي. (راجع إرشادات فحص الدخول الصادرة عن المقاطعة). يمكن إجراء هذه الفحوصات شخصيًا أو من خلال طرق بديلة مثل أنظمة تسجيل الوصول عبر الإنترنت أو من خلال اللافتات المنشورة عند مدخل المنشأة والتي تنص على منع الزوَّار الذين يعانون من هذه الأعراض إلى المبنى.
	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 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 عودته إلى المنزل فورًا للحجر الصحي. 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.
	د. تدابير التواصل مع الجمهور

	هـ. التدابير التي تضمن الوصول العادل للخدمات الحيوية
	 تم تحديد أولوية الخدمات الحيوية للمستفيدين/العملاء.
	 تم نقل المعاملات أو الخدمات التي يمكن تقديمها عن بعد عبر الإنترنت.
	 يتم وضع تدابير لضمان الوصول إلى السلع والخدمات للمستفيدين الذين لديهم قيود على التنقل و/أو المعرضين لمخاطر عالية عند تواجدهم في الأماكن العامة.
	و. المجموعات المؤقتة أو شبه الدائمة في مواقف السيارات أو الإعدادات الأخرى
	 إخطار الصحة العامة. يجب على الكيانات التي ترغب في إنشاء عمليات تشغيل أفلام في مواقع لا تُستخدم عادةً لهذا الغرض تقديم خطة مكتوبة لمعالجة جميع مشكلات السلامة والصحة إلى البريد الإلكتروني ehmail@ph.lacounty.gov قبل 7 أيام على الأقل. قد تتطلب الصحة البيئية أيضًا إجراء فحص سريع لتقييم الموقع والمنشأة.
	 حجم الموقع. يجب أن يكون الموقع كبيرًا بما يكفي لاستيعاب العدد المتوقع من الضيوف وسياراتهم بمسافة 6 أقدام أو أكثر بين جميع السيارات ومساحة كافية للحمامات ومحطات غسيل الأيدي ومناطق عرض الأفلام ومناطق استراحة الموظفين.
	 السيطرة على المحيط والحضور. وضع خطة تحدد السعة القصوى للالتزام بقيود الصحة العامة مع ضمان وجود مداخل ومخارج خاضعة للرقابة.
	 الطعام. يجب أن تكون أي خدمة طعام من مطعم في الموقع أو سوق تسمح به الصحة البيئية. يمكن شراء الطعام واستلامه في الموقع أو طلبه من خلال خدمات توصيل تابعة لجهات خارجية وتسليمه إلى سيارة العميل. يجب أن تلتزم منشآت الطعام هذه بجميع بروتوكولات إعادة الفتح المعمول بها. يمكن للحاضرين إحضار طعامهم. لا يُسمح بأكشاك المتاجرة الامتيازية المؤقتة أو الامتيازات غير المسموح بها أو غيرها من منشآت الطعام (مثل الأطعمة الجاهزة وعربات الطعام).
	 الحمامات وغسيل اليدين. في حالة عدم توفر الحمامات ومحطات غسيل الأيدي، أو عدم وجود ما يكفي منها لتلبية احتياجات الحضور المتوقعين، يجب توفير الحمامات المتنقلة ومحطات غسل اليدين. يجب أن يكون هناك مرحاض واحد ومحطتين لغسل اليدين لكل 100 شخص.
	ز. الحفلات الموسيقية والعروض الحية
	 تم توجيه جميع الموظفين والطاقم والموسيقيين والمؤديين لارتداء غطاء الوجه والحفاظ على مسافة ستة (6) أقدام على الأقل من بعضهم البعض في جميع الأوقات، إلا عندما تتطلب مهام محددة عملاً أوثق.
	 يتم توزيع جميع العقود والنصوص والأوراق الموسيقية وأي مستندات أخرى تتم مشاركتها بشكل طبيعي إما رقميًا أو يتم طباعتها وتخصيصها بشكل فردي للطاقم والموسيقيين والمؤديين لتجنب المشاركة.
	 حيثما كان ذلك ممكنًا، يجب على الجميع استخدام معداتهم الخاصة (بما في ذلك سماعات الرأس، والميكروفونات، ووحدات التحكم)، والإمدادات، وما إلى ذلك. إذا كان من الضروري مشاركة المعدات، فيجب تعقيمها بين كل استخدام.
	 يجب توفير علامات التباعد للإشارة إلى التباعد الاجتماعي الكافي. يجب إعداد الميكروفونات ووحدات التحكم والمعدات الأخرى لتسهيل التباعد الاجتماعي.
	 يجب على جميع الموسيقيين والمغنين الذين يؤدون أعمالاً لا يستطيعون فيها ارتداء غطاء الوجه (مثل عازفي آلات النفخ والنحاس والمغنيين) أن يجتهدوا للتباعد الاجتماعي لمسافة 12 أقدام على الأقل أثناء أي تدريب أو أداء. بدلاً من ذلك، يجب فصل هؤلاء الأفراد عن الآخرين وعن بعضهم البعض بواسطة زجاج شبكي أو حواجز أخرى.
	 يجب أن يصل الموهوبون جاهزين بالشعر والمكياج إذا لزم الأمر.
	 يجب أن تلتزم جميع العروض الحية في الهواء الطلق ببروتوكول الأحدث الحية في الهواء الطلق - الملحق ض.
	يجب إدراج أي تدابير إضافية غير مدرجة أعلاه في صفحات منفصلة، والتي يجب على العمل التجاري إرفاقها بهذا المستند.



