
 إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
 أمر مسؤول الصحة

 

 

APPENDIX D: Reopening Protocol for Office-Based Worksites          Page 1 of 8  
Revised 5/5/21v2 (Arabic) 
 
 

 لمواقع عمل المكاتب: الملحق د إعادة الفتح بروتوكوالت 
ا من تار�ــــخ ال��ان  2021مايو   6الموافق  الخم�س : يوم اعتبار�

ا ما وتبدو مستقرة، واالستشفاء، والوف�ات  COVID-19  بـ  معدالت حاالت اإلصابة  انخفضت ا ع�    COVID-19، ال يزال  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   وتوكول لرفع  األصفرنظر� ا، فقد تم تط��ر هذا ال�ب
�
" لمخطط الوال�ة إلطار عمل اقتصادي أ��� أمان

. �جب ع� مواقع العمل الق بالنشاط المح�ي ي هذا  بعض القيود الخاصة 
بالمتطلبات الواردة �ض ام  ض ا بحذر واالل�ت ي قدم�

ائمة ع� المكاتب الم�ض
وتوكول لتقل�ل االنتشار المحتمل لـ   داخل عمل�اتها التجار�ة.  COVID-19ال�ب

ي م
ام بأمر مسؤول الصحة �ض ض وتوكول تعد�الت الصحة العامة لمساعدة مواقع العمل القائمة ع� المكاتب ع� االل�ت قاطعة لوس  �حدد هذا ال�ب

ا   من خطر االنتشار   وال��ائنالعمال    تقل�لالقضا�ا التال�ة حاسمة و�جب معالجتها للتأ�د من    أنجلوس.   : بما أننا بصدد التحول إ� مرحلة أ��� انفتاح�
 حما�ة ودعم صحة الموظف وال��ون )1(
 ضمان التباعد الجسدي المناسب )2(
 ضمان مكافحة العدوى �شكل صحيح )3(
 الجمهور التواصل مع  )4(
 ضمان الوصول العادل للخدمات )5(

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

ي مؤسسات البيع بالتجزئة أو المطاعم أو الصاالت ال��اض�ة ومؤسسات 
ي تعمل �ض ير�ب مالحظة أن مواقع العمل القائمة ع� المكاتب والئت

وتوكوالت التال�ة   م بال�ب ض  حسب االقتضاء:  -الل�اقة البدن�ة �جب أن تل�ت
 لمنشآت البيع بالتجزئة بروتوكوالت إدارة الصحة العامة 
  للمطاعمبروتوكوالت إدارة الصحة العامة 
 للصاالت ال��اض�ة ومؤسسات الل�اقة البدن�ة بروتوكوالت إدارة الصحة العامة 
 المناسبات الخاصة (االجتماعات/حفالت االستقبال/المؤتمرات) بروتوكوالت إدارة الصحة العامة 

  

 آخر التحدیثات: (تم تمییز التغییرات باللون األصفر) 
  تحدیث تم . بھا المعمول  الحرائق  أو البناء قوانین  على بناءً  لإلشغال  األقصى  الحد  من٪ 75 إلى تصل  بنسبة اإلشغال لتمكین التحدیث تم :21/5/5

.  الفحص لغة  تحدیث  تم . )CDCالصادرة عن مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا ( المحدثة التنظیف إرشادات مع لتتماشى التنظیف  متطلبات
  أكثر بعد على الموظفین تجعل قد  المكتب في الموقع  في  بالتواجد  كاملبال تلقیحھم تم الذین لألشخاص  فقط تسمح التي القائمة على المكاتب العمل أماكن

 . أقدام  6 من
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http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_RetailEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_Restaurants.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_FitnessEstablishments.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/docs/protocols/Reopening_PrivateEvents.pdf
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ي �شملها هذە اإلرشادات تنف�ذ جميع التداب�ي المعمول بها ا
لمدرجة أدناە وتكون  �جب ع� جميع األعمال التجار�ة الىت

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

  اسم العمل التجاري: 

  عنوان المنشأة: 

  :البنا�ة بناًء ع� قانونالحد األق� لإلشغال، 

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

 

 : الن�ش تار�ــــخ 
 

 

ف (ير�ب اخت�ار كل ما ينطبق ع� المنشأة) . أ   س�اسات وممارسات مكان العمل لحما�ة صحة الموظفني

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

   ض الضعفاء (أولئك الذين ت��د أعمارهم عن ا، والحوامل والذين �عانون من حاالت  65يتم تكل�ف الموظفني صح�ة مزمنة) بعمل عام�
ل كلما أمكن ذلك  ض ي مناقشة أ�ة مخاوف مع مقدم الرعا�ة الصح�ة أو خدمات الصحة المهن�ة التخاذ   �مكن الق�ام به من الم�ض

و�نب�ض
 القرارات المناسبة �شأن العودة إ� مكان العمل. 

  ض للعمل من ا ل. تم إعادة تك��ن إجراءات العمل إ� أق� حد ممكن ل��ادة فرص الموظفني ض  لم�ض

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

  .ل كلما أمكن ذلك ض ض للعمل من الم�ض ض المعرضني ي �سمح للموظفني ي مهام العمل الئت
 تم توف�ي حما�ة إضاف�ة مثل المناو�ات �ض

  ض بعدم القدوم إ� العمل إذا مرضوا، أو تم تعرضهم لشخص مصاب بـ �فهم الموظفون اتباع  . COVID-19تم إخبار جميع الموظفني
ي والحجر الص�ي  

ي مكان العمل   - إرشادات إدارة الصحة العامة للعزل الذايت
إن أمكن. تمت مراجعة وتعد�ل س�اسات اإلجازات �ض

ض عند إق  ل �سبب المرض. لضمان عدم معاقبة الموظفني ض ي الم�ض
 امتهم �ض

   ا  إجراء فحص الدخول يتم ار اآلخ��ن إ� ساحة العمل وفق� ي خدمة التوص�ل، والزوَّ
، وموظ�ض ض ، والبائعني ض قبل دخول الموظفني

 ، السعال   ، الح�َّ أو القشع��رة  . �جب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص بخصوص LACDPHلـ  إلرشادات الفحص عند الدخول
ي التنفس

ي التنفس  ،وضيق �ض
ي التذوق والشم وفقدان جد�د  ، وصع��ة �ض ا ق�د العزل وأوامر الحجر   لحاسئت وما إذا كان الفرد حال��

 . نت أو من  الص�ي ض أو من خالل طرق بد�لة مثل أنظمة �سج�ل الوصول ع�ب اإلن�ت �مكن إجراء هذە الفحوصات عند وصول الموظفني
.   الالفتاتخالل  ض الذين �عانون من هذە األعراض �جب أال �دخلوا المبئض ي تنص ع� أن الموظفني الموضوعة عند مدخل المنشأة والئت

ا ي موقع العمل إذا كان ذلك ممكن�
 .�جب إجراء فحص درجة الحرارة �ض

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

19-COVID   ي آخر
ي ذلك اليوم.  للعمل   ، ف�مكن السماح له بالدخول أ�ام  10�ض

 �ض

o  :(مصاب) ي  الفحص اإل�جايب

  19ضد   1إذا لم يتم تلقيح الشخص بال�امل-COVID  19وكان ع� اتصال بحالة-COVID    ي آخر
 10المعروفة �ض

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

 
  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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http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
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ي  
و�دهم بتعل�مات الحجر الص�ي الموجودة �ض ض . قم ب�ت �ي

ض ا للحجر الص�ي الم�ض  ph.lacounty.gov/covidفور�
quarantine. 

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

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

العمل �ض
ph.lacounty.gov/covidisolation . 

   ي قد �حق للموظف الحصول عليها استحقاقات  يتم تزو�د العمال بمعلومات عن ي يرعاها صاحب العمل أو الحكومة الئت اإلجازة الئت
ل. ير�ب االطالع ع� المعلومات اإلض  ض ي الم�ض

 البقاء �ض
�
ي    اف�ةمما �جعل من السهل مال�ا

ي تدعم اإلجازات المرض�ة  �ض امج الحكوم�ة الئت ال�ب
عن   العمال  بموجب  COVID-19وتع��ضات  ض  للموظفني المرض�ة  اإلجازات  حقوق  ذلك  ي 

�ض بما  لـ  ،  التكم�ل�ة  المرض�ة  اإلجازة  قانون 
19-COVID   2021مدفوعة األجر لعام . 

  (حالة) أو لد�ه أعراض تتوافق مع ، ي ض إ�جايب ، فإن صاحب العمل لد�ه خطة  COVID-19عند إبالغك أن اختبار واحد أو أ��� من الموظفني
ي مكان العمل الخاص  

ض الذين تعرضوا �ض ي من جميع الموظفني
ل و�طلب الحجر الص�ي الذايت ض ي الم�ض

أو بروتوكول لعزل الحالة (الحاالت) �ض
ض للوصول إ� أو  ض المعزولني  لجميع الموظفني

ً
ي االعتبار بروتوكو�

إجراء اختبار   بالحالة (الحاالت). �جب ع� خطة صاحب العمل أن تأخذ �ض
COVID-19   ي قد تتطلب تداب�ي إضاف�ة لمكافحة ي مكان العمل، والئت

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

 . �ض

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

ا، �جب ع� صاحب العمل اإلبالغ عن هذ 14حاالت أو أ��� �ض إ� إدارة ە الحاالت  يوم�
نت ع�  213(  240-7821) أو  888(   397-3993الصحة العامة ع� الرقم إذا   .www.redcap.link/covidreport) أو ع�ب اإلن�ت

ي �شمل تقد�م إرشادات وتوص�ات  ي استجابة المجموعة الئت
ي موقع العمل، فستبدأ إدارة الصحة العامة �ض

تم تحد�د المجموعة �ض
ي وتداب  للحاالت من الصحة العامة للتحقيق �شأن لمكافحة العدوى، والدعم الفئض

�
ض مديرا �ي المكافحة الخاصة بالموقع. سيتم تعيني

ي توج�ه استجابة المنشأة. 
ستحتاج إدارة الصحة العامة إ� تعاون المنشأة الفوري لتحد�د ما إذا كانت  الحاالت للمساعدة �ض

ا لـ   . COVID-19مجموعة الحاالت �شكل تفش��

   ي ال  ةالوجه المناسب   كمامة   -بدون تكلفة    - ُ�منح الموظفون الذين لديهم اتصال باآلخ��ن للحصول ع� الم��د غ�ي األنف والفم.  ت  ئت
بـ كمامة   الخاصة  ال��ب  صفحة  ع�  اطلع  المعلومات،  العامة   COVID-19من  الصحة  عن   .http://publichealth  الصادرة 

lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks . ي جميع األوقات خالل يوم العمل عندما �كون كمامة    �جب أن يرتدي الموظف
الوجه �ض

ي بعدم ارتداء ع� اتصال أو من المحتمل أن �كون ع� اتصال باآلخ��ن. �جب   ض الذين تلقوا تعل�مات من مزودهم الطئب ع� الموظفني
ي الوجه مع ثن�ه ع� الحافة السفل�ة، لالمتثال لتوجيهات الوال�ة، طالما �سمح حالتهم بذلك.   ول�ن �مكنهم   لوجه كمامة ا

ارتداء وا�ت
ي لتحت الذقن�فضل أن   كب الثئض ض ارتداء   اد�ة االتجاە. . ال �جب استخدام ال�مامات المزودة بصمامات أح ي�ت �جب ع� جميع الموظفني

اب.   كمامات  ي المكاتب الخاصة ذات األبواب المغلقة أو عند تناول الطعام أو ال�ش
ي جميع األوقات عدا أثناء العمل بمفردهم �ض

الوجه �ض
ي مقصورات ذات أقسام صلبة تتجاوز ارتفاع الموظف أثناء الوقوف حئت 

ض الذين �عملون �ض إشعار   تم تجاوز االستثناء السابق للموظفني
 . آخر

  ات الراحة عندما �كونون لضمان ارتداء األق اب إال أثناء ف�ت ض ع� تناول الطعام أو ال�ش نعة �شكل متسق وصحيح، ال ُ�شَجع الموظفني
اب، �جب ع�  ي جميع األوقات عند تناول الطعام أو ال�ش

قادر�ن ع� إزالة أقنعتهم بأمان وممارسة التباعد الجسدي عن اآلخ��ن. �ض
ض الحفاظ ع� مسافة ستة أقدام  ي الهواء الطلق   الموظفني

ب �فضل الق�ام بذلك �ض ع� األقل من اآلخ��ن. عند تناول الطعام أو ال�ش
احة  ي غرفة االس�ت

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

ي مقصورة أو محطة عمل يوفر مسا 
ض العمال. إذا كان تناول الطعام �ض  فة أ��ب وحواجز بني

  ي تناول   اإلشغال   تم تخف�ض
ي أي غرفة أو منطقة �ستخدمها الموظفون �ض

ض ألق� درجة ممكنة �ض ض الموظفني وتمت ز�ادة المسافات بني
 : ي

احة. تم تحقيق ذلك ع�ب اآليت ات االس�ت ي ف�ت
 الوجبات أو �ض

o   ض ي الغرف أو المناطق   6مسافة ال تقل عن  إ�فاد الحد األق� من اإلشغال والذي يتوافق مع تمكني
ض األشخاص �ض أقدام بني

احة، و  ات االس�ت ي ف�ت
 الُمستخدمة �ض

o  ات ي ف�ت
ي تناول الوجبات أو �ض

ي الغرف والمناطق الُمستخدمة �ض
احة أو أوقات الوجبات لتخف�ض اإلشغال �ض ة االس�ت تخالف ف�ت

احة، و   االس�ت
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http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
https://www.labor.ca.gov/coronavirus2019/#chart
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
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/covidreport
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks
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o ض المقاعد و�زالة    6م مع التأ�د من تحقيق مسافة  وضع المناضد ع� مسافة ال تقل عن ثمان�ة أقدا المقاعد أو وضع أقدام بني
عالمات عليها لتخف�ض اإلشغال ووضع عالمات ع� األرض�ات لضمان تحقيق التباعد و تنظ�م وضع�ات المقاعد بط��قة 

ازد�اد االنتشار   لمنع  الحواجز  ا لوجه. ُ�شجع استخدام  التواصل وجه� الحد األديض من  حقق 
ُ
 ت

ً
بد�� اعتبارە  ول�ن ال �جب 

 لتخف�ض اإلشغال والحفاظ ع� التباعد الجسدي. 
  ض غسل ا   كمامات   أو استبدال  ُ�طلب من الموظفني  . إن أمكن -   الوجه يوم��
  هناك  يتم فصل جميع المكاتب المشغولة أو محطات العمل الفرد�ة أو األفراد ع� خطوط اإلنتاج بما ال �قل عن ستة أقدام ما لم تكن

ة ض ات زمن�ة وج�ي  .ظروف مخففة تتطلب اتصال أوثق لف�ت
   ي التوص�ل بتعل�مات تتعلق بالمحافظة ع� التباعد الجسدي واستخدام

ض وموظ�ض ض والبائعني الوجه عند   كماماتتم تزو�د جميع الموظفني
 .التواجد حول اآلخ��ن

  كة األخرى احة والحمامات والمناطق المش�ت ا يتم تطه�ي غرف االس�ت ض أدناە، ول�ن ال �قل عن مرة يوم�� ا للجدول بالتكرار المبني ، وفق�
 :  التا�ي
o احة      ________________________________________________________     غرف االس�ت
o الحمامات                  _________________________________________________________ 
o أخرى __________________________________________________________                 

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

___________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________________ 
 

 ي الموقع (المواقع) التال�ة
ض �ض  :الصابون والماء متاحان لجميع الموظفني

___________________________________________________________________________________________ 

  .ات راحة متكررة لغسل أ�ديهم ض بف�ت  ُ�سمح للموظفني
  ض مهام التنظ�ف أثناء ساعات العمل كجزء من مهام يتم منح العمال الوقت أثناء مناو�اتهم لتنف�ذ ممارسات التنظ�ف. �جب تعيني

 وظ�فة الموظف 
  ض أدوات ومعدات خاصة ل�ل عامل ومساحة عمل محددة كلما أمكن. يتم يتم تقل�ل أو إزالة مشاركة مساحة العمل والعنا�   تعيني

ها  ي يتم تداولها بال�د. عندما �جب مشاركة العنا�، يتم تطه�ي ا، الئت كة مثل  مرة يوم�� : معدات المكاتب المش�ت ي ذلك ما ��ي
بما �ض

ي مناطق االستقبال 
اسات، واألسطح الموجودة �ض آالت النسخ، وأجهزة الفا�س، والطابعات، والهواتف، ولوحات المفاتيح، والدبَّ

كة... الخ بمنظف مناسب للسطح.   ومحطات العمل المش�ت

   وتوكول ع� جميع . تم توز�ــــع �سخة من هذا ال�ب ض  الموظفني
   قم بوصف التداب�ي األخرى:  – اخت�اري 

___________________________________________________________________________________________ 
 

 االجتما�ي  ب. تداب�ي لضمان التباعد الجسدي

  ي األما�ن الداخل�ة ل  القائمة ع� المكاتب األعمال    ع��جب
ي �جب أن تفتح �ض ي ال �مكن الق�ام بها عن ُبعد  ألعمال  الئت من أن تحد  الئت

 . ي   جميع ما لم يتم تلقيح  اإلشغال الداخ�ي ع� النحو التا�ي
ض �ض COVID-ضد  2األعمال القائمة ع� المكاتب بال�امل   أي منالموظفني

ي ،  19
ض �ض ض الحفاظ ع� مسافة ستة لمكاتب ا  القائم ع� العمل  موقع  عدد الموظفني ي أي وقت بح�ث �مكن للموظفني

محدود �ض
ي جميع األوقات العمل�ة 

٪ من الحد األق� 75ول�ن ال ي��د بأي حال من األحوال عن    أقدام ع� األقل من بعضهم البعض �ض
ي موقع عمل المكاتب. 

 لإلشغال �ض
o  :�ي المنشأة �قت� ع

 _______________________________________________ الحد األق� لعدد العمالء �ض

 
  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 2

Moderna( ، أسبوعین أو )المثال،   سبیل على( واحدة  جرعة لقاح على حصولھم بعد أكثر  أو) 2 Johnson and Johnson [J&J]/Janssen .( 

خدم
مست

یر 
- غ

مل 
 مھ

 



 إدارة الصحة العامة بمقاطعة لوس أنجلوس
 أمر مسؤول الصحة

 

 

APPENDIX D: Reopening Protocol for Office-Based Worksites          Page 5 of 8  
Revised 5/5/21v2 (Arabic) 
 
 

o  �ي المنشأة ل�ل طابق �قت� ع
ض �ض  ___________________________________   :الحد األق� لعدد الموظفني

   ي الموقع واألشخاص الموجودين بانتظام
ض والمتعاقدين �ض ي أ�دت ووثقت أن جميع الموظفني كات القائمة ع� المكاتب الئت ض ع� ال�ش ال يتعني

ي األعمال 
م بمتطلبات التباعد ال   تلق�حهمتم  القائمة ع� المكاتب قد �ض ض / جس بال�امل، ال �جب أن تل�ت ض ض الموظفني ض دي بني . ومع ذلك،  العاملني

ض أو ي سار�ة ألي موظف يتفاعل مع زوَّ جسدتكون متطلبات التباعد ال�جب أن  ي التوص�ل أو البائعني
 ال��ائن. ار المكتب مثل موظ�ض

 ي المكاتب ال
ض �ض ا ع� الموظفني ي   تلق�حهم تم    ذين�جب أ�ض�

وتوكول، بما �ض ي هذا ال�ب
ام بجميع المتطلبات األخرى �ض ض ي االل�ت

بال�امل االستمرار �ض
ي الموقع واستكمال فحص األعراض اليو�ي قبل دخول موقع العمل.  كماماتذلك ارتداء  

 الوجه أثناء التواجد �ض

o   ض بال�امل ضد ض أو أ��� بعد تلقيهم الجرع  COVID-19ُ�عت�ب األشخاص ُملقحني ي سلسلة لقاح  بعد أسبوعني
COVID-ة الثان�ة �ض

ض (   19 ض أو أ��� من تلقيهم جرعة واحدة من لقاح Modernaأو   BioNTech-Pfizerمن جرعتني COVID-)، أو بعد أسبوعني
19 )Johnson and Johnson [J&J]/Janssen .( 

o   ال�امل ضد التلقيح  العمل كدل�ل ع�  للموظف إظهارها لصاحب  مقبول  التال�ة  اله��ة COVID-19المستندات  : بطاقة 
ي تتضمن اسم الشخص الذي تم تلق�حه، ون�ع لقاح   المقدم، وتار�ــــخ آخر جرعة تم   COVID-19بصورة و�طاقة التلقيح (الئت

إعطاؤها) أو صورة من بطاقة اللقاح باعتبارها مستند منفصل أو صورة لبطاقة اللقاح الخاصة بالحا�ض مخزنة ع� الهاتف 
ي أو ت 

ويض من مقدم الرعا�ة الصح�ة (والذي يتضمن اسم الشخص   COVID-19وثيق التلقيح بال�امل ضد  أو الجهاز اإلل��ت
 ). COVID-19الذي تم تلق�حه و�ؤكد أن ذلك الشخص قد تم تلق�حه بال�امل ضد 

o  �ع 
ً

ض الذين تم تلق�حهم بال�امل والذين أظهروا دل�� ، �جب ع� صاحب  COVID-19ال�امل ضد التلقيح ببالنسبة للموظفني
 مقبوً� ع� 

ً
ض قد أظهر لهم دل�� ال�امل. ال  ب  التلقيحالعمل إ�شاء سجل مكتوب واالحتفاظ به يوثق أن كل من هؤالء الموظفني

 ال�امل. التلقيح الموضح ب�حتاج صاحب العمل إ� االحتفاظ بنسخة من إثبات 

  ط أو العالمات األخرى ع� مسافة ال تقل عن� ي أي مكان ح�ث قد �ضطر األفراد إ� االصطفاف تم وضع ال�ش
سواء داخل    -ستة أقدام �ض

ار الستخدام العالمات للحفاظ ع� المسافة -مكان العمل أو خارج مداخله العامة  ض والزوَّ  .مع وجود الفتات توجه الموظفني

  ض للحفاظ ع� مسافة ستة أقدام ع� األقل من ال��ائن والضيوف ومن ب الموظفون للحظات   تم توج�ه الموظفني بعضهم البعض؛ قد �ق�ت
ورة ورة لقبول الدفع، أو �سل�م السلع أو تقد�م الخدمات، أو حسب ال�ض  .عند ال�ض

  ؛ خالل   6تقت� سعة المصعد ع� عدد األشخاص الذين �مكن است�عابهم مع الحفاظ ع� التباعد الجسدي لمسافة ض ض الدراجني أقدام بني
ي كل مرة ألي مصعد ال �سمح بالتباعد الجسدي 4والخروج منه، �مكن تعد�ل هذا الرقم إ�    أوقات الذروة لدخول المبئض 

 أفراد أو أقل �ض
ض ارتداء   6لمسافة االجتما�ي  . �جب ع� جميع الدراجني ض ض الدراجني الوجه. �جب مراعاة أحجام المصاعد، وعدد طوابق   كماماتأقدام بني

ي المصاعد.  ض والزائ��ن لوضع إرشادات التباعد الجسدي المناسبة لرا�ئب ، والعدد اليو�ي للموظفني ي
 المبايض

  المصاعد، تم فتح الساللم لحركة المرور "األع�" أو "األسفل" مع ز�ادة تنظ�ف الساللم حركة مرور لتسه�ل. 

  ي المناطق المفتوحة للجمهور (مثل الردهة أو مناطق االستقبال أو غرف االنتظار) لدعم يتم فصل األثاث
 .لجسدياالجتما�ي  التباعد ا�ض

  الجسدياالجتما� بالتباعد أقدام للسماح   6تم فصل نوافذ خدمة العمالء أو عدادات االستقبال بمقدار. 

  ض وجود مسافة يتم إعادة تصم�م مساحات العمل والمقصورات وما إ� ذلك لضمان ض الموظفني  .ستة أقدام بني

  كةالمناطق ة) مغلقة أو مق�دة باستخدام الحواجز، أو عن ط��ق ز�ادة   المش�ت احة والمطابخ الصغ�ي (ع� سب�ل المثال، غرف االس�ت
ي غرف االجتما�ي  التباعد

ض الطاوالت/ال�را�ي �ض ة ح�ث من المرجح أن يتجمع األفراد  بني احة والمطابخ الصغ�ي  .و�تم التفاعل بينهماالس�ت
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  ي أي منطقة، ول�ن �شكل خاص المناطق
كةال �شجع الموظفون ع� التجمع �ض احة   المش�ت أو مناطق االزدحام الشد�د مثل غرف االس�ت

 .والحمامات والممرات والساللم

  إ� أق� حد ممكن، يتم تعد�ل تدفق حركة المرور داخل مكان العمل لتقل�ل االتصال (ع� سب�ل المثال، أبواب الدخول أو الخروج
ض من المرور ببعضهم البعض)  فقط؛ تم إ�شاء ممرات اتجاه�ة أو ممرات مرور لحركة الس�ي ع� األقدام  .بط��قة تمنع الموظفني

  ي تتنا�ض مع التباعد ها من أشكال التح�ة الئت ض إ� التوقف عن المصافحة أو غ�ي  .الجسدي تم توج�ه الموظفني

  ي
اض�ة. إذا تم عقد االجتماعات الشخص�ة �ض ي بيئة عمل قائمة  ال ُينصح �شدة باالجتماعات الشخص�ة بدً� من االجتماعات االف�ت

الداخل �ض
ا كحد أق�  50٪ من إشغال غرفة االجتماعات أو 50ع� المكاتب، ف�جب أن �قت� االجتماع ع�  أيهما أقل. �جب ع� جميع   -شخص�

ي االجتماع بال�امل، �جب أن يتمكن جمي 
�ن �ض �ن ارتداء كمامات الوجه طوال مدة االجتماع. ما لم يتم تلقيح جميع الحا�ض ع الحا�ض

ي االجتماع من الحفاظ ع� تباعد جسدي لمسافة تبلغ 
�ن �ض �ن اآلخ��ن �سهولة.  6الحا�ض  أقدام أو أ��� عن الحا�ض

 وري السفر ال ُينصح ب  .للعمل خارج الوال�ة  غ�ي ال�ض

 

 ج. تداب�ي لضمان مكافحة العدوى

 ) نظام التدفئة والته��ة وتكي�ف الهواءHVAC  .تعت�ب الته��ة الفعالة واحدة  ) �عمل بكفاءة عال�ة، تمت ز�ادة الته��ة إ� أق� حد ممكن
 . ي انتقال الهباء الجوي الصغ�ي

ي اعتبارك ترك�ب منظفات هواء محمولة عال�ة ال�فاءة وترق�ة مرشحات من أهم الطرق للتحكم �ض
ضع �ض

ي المبئض إ� أع� كفاءة ممكنة و�جراء تعد�الت 
ي المكاتب والمساحات األخرى. الهواء �ض

ي والته��ة �ض راجع   أخرى ل��ادة كم�ة الهواء الخار�ب
ي البيئات الداخل�ةاإلرشادات المؤقتة لل 

شيح وجودة الهواء �ض الصادرة عن إدارة الصحة العامة بكال�فورن�ا للحصول ع�   ته��ة وال�ت
 معلومات مفصلة. 

o   ي ذلك    -ول�ست بد�ً�   -ير�ب مالحظة أن: الته��ة وتحسينات جودة الهواء الداخ�ي األخرى �ي إضافة
للحما�ة اإللزام�ة بما �ض

ي تتطلب استخدام حما�ة تنفس�ة مناسبة)، والحفاظ ع� ارتداء كمامات الوجه  (باستثناء بعض البيئات عال�ة الخطورة الئت
ض أفراد من   ي تجمع بني ض األشخاص، وغسل ال�دين �شكل متكرر، والحد من األ�شطة الئت التباعد لمسافة ستة أقدام ع� األقل بني

 وحدات مع�ش�ة مختلفة. 

  ار إ� أي من األما�ن الداخل�ة والخارج�ة للمنشأة. �جب أن تتضمن الفحوصات إجراء فحص  قبل دخول الز  الدخول ص فحيتم إجراء وَّ
ي التنفس ،السعال ،الح�َّ أو القشع��رة بخصوص

ي التنفس ، وضيق �ض
ي التذوق والشم،  وصع��ة �ض وما إذا كان   وفقدان جد�د لحاسئت

 .  ألوامر العزل أو الحجر الص�ي
�
�مكن إجراء هذە  الصادرة عن المقاطعة.)  فحص الدخولرشادات (اطلع ع� إالشخص �خضع حال�ا

نت أو من خالل  ا أو من خالل طرق بد�لة مثل أنظمة �سج�ل الوصول ع�ب اإلن�ت المنشورة عند مدخل  الالفتاتالفحوصات شخص��
 . ار الذين �عانون من هذە األعراض ال �جب أن �دخلوا المبئض ي تنص ع� أن الزوَّ  المنشأة والئت

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

19-IDCOV   ي آخر
ي ذلك اليوم. أ�ام  10�ض

 ، ف�مكن السماح له بالدخول �ض

o  :(مصاب) ي  الفحص اإل�جايب

  19لم يتم تلق�حه بال�امل ضد  إذا كان الشخص-COVID  19قد اتصل بحالة معروف إصابتها بـ و-COVID  ي
�ض

ا للحجر أ�ام   10آخر   ل فور� ض ، فال �جوز له الدخول و�جب إرساله إ� الم�ض ا ألوامر الحجر الص�ي أو �خضع حال��
ي  

و�دهم بتعل�مات الحجر الص�ي الموجودة �ض ض ل. قم ب�ت ض ي الم�ض
 .ph.lacounty.gov/covidquarantineالص�ي �ض

  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 �ض ض . قم ب�ت �ي
ض ا للعزل الم�ض ل فور� ض إرساله إ� الم�ض

ationph.lacounty.gov/covidisol . 

  ب، إذا كان ذلك مم ي جميع األوقات (باستثناء أثناء األ�ل أو ال�ش
ار الذين �صلون إ� المنشأة بارتداء كمامة الوجه �ض ا) أثناء  يتم تذك�ي الزوَّ كن�

ض فما فوق.  ض واألطفال من عمر سنتني ي المنشأة أو ع� أرض المنشأة. ينطبق هذا ع� جميع البالغني
اص �جب ع� األشخ تواجدهم �ض

ا للوجه مع ستار ع� الحافة السفل�ة، ل�كون  الذين تلقوا تعل�مات بعدم ارتداء كمامة الوجه من قبل طبيبهم الخاص ارتداء واق��
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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
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
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/NoticeToCustomers.pdf
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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كب لتحت الذقن. �جب عدم  ا مع توجيهات الوال�ة، طالما أن حالتهم �سمح بذلك. ُ�فضل استخدام الستار الذي ي�ت متوافق�
ار الذين   ات أحاد�ة االتجاە. استخدام ال�مامات ذات الصمام  ار اآلخ��ن، �جب توف�ي كمامة الوجه للزوَّ لدعم سالمة موظف�ك والزوَّ

 �صلون بدونها. 

  يو�ي بال�امل ع� أساس   العمل القائم ع� المكاتب�امل مساحة ل  تنظ�فيتم . 

  .إ� أق� حد ممكن، األبواب، وسالل القمامة، وما إ� ذلك �عمل بال لمس 

   ،ي يتم لمسها �شكل متكرر مثل الطاوالت، ومقابض األبواب، ومفاتيح اإلضاءة، وأسطح العمل كة والعنا� الئت يتم تطه�ي المناطق المش�ت
ي تعمل باللمس، والطابعات/آالت النسخ،  والمقابض، والمكاتب، والهواتف، ولوحات المفاتيح، ومفاتيح وأزرار المصاعد، والشاشات الئت

ا   مرةوالدراب��ن  كة EPAباستخدام المطهرات المعتمدة من وكالة حما�ة البيئة ( يوم�� ) واتباع تعل�مات االستخدام الصادرة عن ال�ش
 .المصنعة

 ي الموقع (المواقع) التال�ة
ض �ض  :المواد المطهرة وما يتصل بها متاحة لجميع الموظفني

___________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________________ 

  ا إذا كان ذلك ارعمل�� ض والزوَّ ض الموظفني  .، مناطق خدمة العمالء أو االستقبال بها حواجز بالست�ك�ة مثبتة للحد من االتصال بني

   ار موقع العمل عن ط��ق ي سجل الزائر الذي يتضمن  إ� أق� حد ممكن، يتم استقبال زوَّ
ا �ض تحد�د موعد فقط و�تم �سج�لهم مسبق�

ار للحضور لمواع�دهم وحدهم. إذا كان �جب أن �كون الزائر مصح���  . يتم توج�ه الزوَّ ي
ويض �د اإلل��ت ا  اسم الزائر ورقم الهاتف وعنوان ال�ب

، جمة، أو ألن الزائر قا�ا� ي ال�ت
ي سجل  �شخص آخر (ع� سب�ل المثال، للمساعدة �ض

أو لد�ه أطفال قا�ون)، يتم �سج�ل معلوماته �ض
 .الزائر

   ار إ� موقع العمل ع� مناطق محددة مثل منطقة االستقبال أو الردهة ومنطقة خدمة العمالء إ� أق� حد ممكن، تقت� حركة الزوَّ
 .وقاعات المؤتمرات أو االجتماعات والحمامات العامة

  ي الردهات أو  إذا لزم األمر، يتوفر
الموظفون لتوج�ه الضيوف إ� غرف االجتماعات عند الدخول إ� المساحات المكتب�ة بدً� من التجمع �ض

كة  .المناطق المش�ت

   جب ع� الزائ��ن الذين �صلون إ� موقع العمل بصحبة أطفال التأ�د من بقاء أطفالهم بجانب أحد الوالدين، وتجنب لمس أي شخص�
 . ينت�ي إليهم، و�تم وضع كمامة إذا سمح العمر بذلكآخر أو أي عن� ال 

 ا للجمهور دخول المنشأة  .الحمامات المفتوحة عادة للجمهور تظل مفتوحة للجمهور إذا كان مسموح�

  ي مكتب
ي  تتوافر معقمات ال�د والصابون والماء والمناد�ل وسالل القمامة للجمهور عند مدخل المنشأة أو بالقرب منه، و�ض

االستقبال، و�ض
ي تفاعل مبا�ش 

ة ح�ث �كون األشخاص �ض ي الخارج مبا�ش
 .أي مكان آخر داخل مكان العمل أو �ض

  كة األخرى احة والحمامات والمناطق المش�ت ا يتم تطه�ي غرف االس�ت ض أدناە ول�ن ال �قل عن مرة يوم�� ا للجدول بالتكرار المبني ، وفق�
 :  التا�ي

o احة  ________________________________________________________          غرف االس�ت

o الحمامات                  ________________________________________________________ 

o أخرى                        ________________________________________________________ 

 ي تدعم التنقل بالدراجة مفتوحة وز�ادة سعة تخ��ن الدراجة إن أمكن  .البن�ة التحت�ة للمبئض الئت

  حظر مشاركة الطعام الجما�ي�. 

   ي غ�ي قم بوصف التداب�ي األخرى (مثال: تحد�د ساعات العمل لخدمة كبار السن  – اخت�اري
ض المب�عات �ض فقط وتحف�ي

 أوقات الذروة): 

 ____________________________________________________________________________________________ 
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 د. تداب�ي التواصل مع الجمهور

  وتوكول لمقاطعة لوس أنجلوس المطبوعة الخاصة بالمنشأة   COVID-19شهادة امتثال سالمة  -إن أمكن  –أو يتم ��ش �سخة من هذا ال�ب
ي لالمتثال للسالمة من 

ي جميع المداخل العامة للمنشأة. لم��د من المعلومات أو إل�مال برنامج اإلقرار الذايت
، قم ب��ارة  COVID-19�ض

http://publichealth. lacounty.gov/eh/covid19cert.htm  ي الموقع
وتوكوالت �ض . �جب ع� المنشآت االحتفاظ بنسخة من ال�ب

ي المنشأة للمراجعة 
 عند الطلب.  -�ض

 ع� التباعد    تم ��ش الالفتات لتوف�ي إرشادات واضحة للجمهور حول ك�ف�ة الحفاظ ع� السالمة داخل المنشأة (ع� سب�ل المثال، الحفاظ
ارتداء   ذلك)  كمامةالجسدي،  إ�  وما  إرشادات    .الوجه  بالمقاطعة:   COVID-19راجع  العامة  الصحة  إدارة  عن  الصادرة 

ronavirus/guidances.htm#businesshttp://publichealth.lacounty.gov/media/Co    �ع وأمثلة  إضاف�ة  موارد  ع�  للحصول 
كات.  ي �مكن أن �ستخدمها ال�ش  الالفتات الئت

   ار أنه �جب عليهم: تجنب دخول المنشأة إذا كان لديهم سعال ض والزوَّ يتم ��ش الالفتات عند كل مدخل عام بالمنشأة إلبالغ جميع الموظفني
 .أو ح�َّ 

  وما إ� ذلك) معلومات واضحة حول ساعات العمل، توفر ، ون�ة لمكان العمل (موقع ال��ب، وسائل التواصل االجتما�ي المنافذ اإلل��ت
ها من القضا�ا ذات الصلة كمامات  ووجوب استخدام  .الوجه، والس�اسات المتعلقة بتحد�د المواع�د، وغ�ي

 

ي تضمن الوصول العادل إ� 
 الخدمات الحي��ةه. التداب�ي الىت

  .تم تحد�د أول��ة الخدمات الحي��ة لل��ائن/العمالء 
  .نت ي �مكن تقد�مها عن بعد ع�ب اإلن�ت  تم نقل المعامالت أو الخدمات الئت
  ض لمخاطر عال�ة عند يتم تواجدهم  وضع تداب�ي لضمان الوصول إ� السلع والخدمات لل��ائن الذين لديهم قيود ع� التنقل و/أو المعرضني

ي األما�ن العامة. 
 �ض

 

 

 

ي �جب ع� العمل التجاري إرفاقها بهذا  
ي صفحات منفصلة، والىت

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

 

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

  اسم جهة اتصال العمل التجاري: 

الهاتف: رقم    

  تار�ــــخ آخر مراجعة: 
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