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 B-1ضمیمه  ها و بازارهای خرده فروشی مواد غذایی: پروتکل خواروبار فروشی
 2021می   06پنجشنبه،    صبح  12:01الزم االجرا از تاریخ:  

 

 اند()تغییرات با رنگ زرد مشخص شده  های اخیر:بروز رسانی
5/5/2021: 

 ، بروز رسانی شدند.CDCجهت انطباق با راهنمای نظافتی   الزامات نظافتی •
مربوط به مرخصی استعالجی باحقوق بروز رسانی شد. •  به منظور بازتاب تغییرات در قوانین ایالتی مرخصی استعالجی باحقوق، بند 

 
کووید کووید، موارد بستری در بیمارستان و تعداد جان19-شمار مبتالیان  به  19-باختگان  همچنان عامل   19-اما کووید رسد، نظر میکاهش یافته و ثابت 

کرده و برای کاهش خطر شیوع بیماری کلیه افراد و مشاغل ملزم هستند اقدامات پیشگیرانه اتخاذ  ها و ، عملیاتایجاد خطری شگرف برای جوامع بوده و 
 های خود را اصالح نمایند.فعالیت

 
دلیل ورود شهرستان لس آنجلس به »سطح   ایالت، پروتکل پیش رو به« طرح کلی اقتصادی ایمنزردبه  محدودیتتر این  - های فعالیتمنظور لغو برخی 

با احتیاط پیش روند و به الزامات این پروتکل پایبند باشند تا   ها و بازارهای خرده فروشی مواد غذایی بایدمحور محلی بروز رسانی شد. خواروبار فروشی
احتمالی شیوع   از 

 های تجاری خود بکاهند.در فعالیت  19-کووید
 

مواد غذایی می آن نمیالزامات زیر مختص بازارهای خرده فروشی  محدود به  اما  موارد هستند  که شامل این  مینی شوند: خواروبار فروشیباشند،  ها، 
میها، مشروب فروشیمارکت اماکن خرده فروشی که محصوالت غذایی یا نوشیدنی  فروشند و از سوی اداره بهداشت عمومی مجوزی تحت ها و سایر 

اند. عالوه بر شروط اعمال شده از سوی فرماندار بر مشاغل خرده فروشی مذکور، این نوع مشاغل عنوان بازار خرده فروشی مواد غذایی دریافت کرده
 آور پروتکل این شهرستان را برآورده سازند.ن باید شروط الزامهمچنی

 
محدود    75باید ظرفیت خود را به %  اندتحت عنوان خرده فروشی مواد غذایی از بهداشت عمومی مجوز دریافت کردهدر تمام مدت، کسب و کارهایی که  

قادرند فاصله فیزیکی دست کم   که کارکنان و مشتریان  حفظ کنند.  6کنند تا اطمینان یابند   فوت را از افرادی که عضو خانوار آنها نیستند، 
بر تمامی بخش   در خصوص فروشگاه این پروتکل باید  مواد غذایی، مواد غذایی،  واقع در بازار خرده فروشی  کاالهای عمومی، فرآورده،    های  همچون 

های زیر پیروی  فروشی، گوشت، اغذیه فروشی و نانوایی اعمال گردد. همچنین ممکن است الزم باشد بازارهای خرده فروشی مواد غذایی از دستورالعملگل
 نمایند:

)توان بصورت بیرون؛ با این حال، هیچ غذایی را نمیهارستورانهای اداره بهداشت عمومی برای پروتکل ❑ گرفت  go-toبر  ( از رستوران تحویل 
 نمود.  جز در محوطه غذاخوری مشخص شده، در صورت وجود، صرفو آن را در این بازار، به

 
کنند، موظفند از پروتکل مربوط به همچنین، هرگونه مشاغلی که بصورت مستقل در ساختمان و محوطه بازار خرده فروشی مواد غذایی مذکور فعالیت می

 کسب و کار خود تبعیت نمایند.
 

های این این سند ممکن است همزمان با دریافت اطالعات و منابع تکمیلی به روز شود، بنابراین برای اطالع از به روز رسانیلطفاً در نظر داشته باشید:  
 را بررسی نمایید.  v/media/Coronavirus/http://www.ph.lacounty.goسند حتماً به طور منظم وب سایت شهرستان لس آنجلس به نشانی  

 
 گیرد:این چک لیست موارد زیر را در بر می

 های محل کار جهت حفاظت از سالمت کارکنانها و رویهسیاست (1)

 اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری فیزیکی (2)

 اقداماتی برای تضمین کنترل سرایت (3)

کارکنان و عموم افراد (4)  ارتباط با 

 تضمین دسترسی عادالنه به خدمات ضروری.اقداماتی برای   (5)

 در حین تدوین هرگونه پروتکل بازگشایی در مجموعه شما، این پنج حوزه کلیدی باید مورد توجه قرار گیرند.
 
 

را اجرا نمایند و آماده توضیح این نکته باشند که به چه  زیر  کلیه مشاغل تحت پوشش این راهنما باید تمامی اقدامات ذیربط مندرج در 
قابل اطالق نبوده است.دلیل هر اقدامی که اجرا نمی  شود، برای این کسب و کار 

 نام کسب و کار: 
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http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#رستورانها
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#رستورانها
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening-la.htm#رستورانها
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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A. کند، انتخاب هایی که درباره این مجموعه صدق میهای محل کار برای حفاظت از سالمت کارکنان )همه گزینهنامهها و شیوهسیاست

 نمایید(

منظور دستورات به وی ابالغ شده است.  هر فردی كه بتواند وظایف كاری ❑  خود را از خانه به انجام رساند، به این 

سال سن دارند، افرادی که دچار مشکالت حاد پزشکی هستند( کارهایی محول شده   65در صورت امکان، به کارکنان آسیب پذیر )افرادی که بیش از   ❑
 است که از خانه قابل انجام هستند.

که در صورت اطالق، باید از راهنمای اداره   ❑ کارکنان متوجه هستند  بهداشت  به همه کارکنان گفته شده است که در صورت بیماری به محل کار نیایند. 
کنند. سیاست های مرخصی محل کار مورد بررسی و اصالح قرار گرفته است تا اطمینان حاصل عمومی برای انزوای شخصی و قرنطینه، پیروی 

 گیرند.کارکنان در هنگام اقامت در منزل به دلیل بیماری، مورد مؤاخذه قرار نمیشود 

ها باید شامل  شود. بررسیکارکنان به محل کار انجام میورودی پیش از ورود   غربالگری،  ورودی اداره بهداشت عمومی  راهنمای غربالگریمطابق   ❑
آیا فرد اکنون تحت فرمان انزوا یا قرنطینه قرار دارد یا خیر . این معاینات  معاینه در مورد سرفه، تنگی نفس، مشکل تنفسی و تب یا لرز باشد، و اینکه 

 انجام شود.  در محل کاردر صورت امکان، معاینه دمای بدن نیز باید   شکل حضوری حین ورود كاركنان انجام داد.توان از راه دور یا بهرا می

o   گونه تماسی نداشته، هیچ  19-گذشته با مورد قطعی کوویدروز   10غربالگری منفی )ترخیص شده(. چنانچه فرد فاقد نشانه)عالئم( است و در
 برای ورود به فعالیت کاری در آن روز ترخیص شود.  تواندمی

o :)غربالگری مثبت )ترخیص نشده 

تماس داشته است یا اکنون تحت   19-کوویدروز گذشته با مورد قطعی    10و در    1واکسینه نشده  19-اگر فرد کامالً در برابر کووید ▪
برای قرنطینه به منزل فرستاده  میدانی نخواهد داشت و باید فوراً    ها یا انجام کارفرمان قرنطینه قرار دارد، اجازه ورود به فعالیت

 اختیار آنان قرار دهید.را در    ph.lacounty.gov/covidquarantineنشانی  ی مربوط به قرنطینه در  هادستورالعملشود. 

ها یا باشد یا اکنون تحت فرمان انزوا قرار داشته باشد، اجازه ورود به فعالیتز عالئم ذکر شده در باال اگر فردی دارای هرکدام ا ▪
منزل فرستاده شود تا در خانه ایزوله گردد.   های مربوط به ایزوله در  دستورالعملانجام کار میدانی نخواهد داشت و باید فوراً به 

ph.lacounty.gov/covidisolation    آنان قرار دهید.را در اختیار 

مزایای مرخصی تحت حمایت کارفرما یا دولت که ممکن است شامل کارکنان شود در اختیار آنان قرار گرفته که از نظر مال  ❑ مربوط به  ی  اطالعاتی 
منزل را برایشان آسان کنید به اطالعات تکمیلی  .  کندتر میماندن در  کارکنان طرحمراجعه  های دولتی حمایت از مرخصی استعالجی و غرامت 

کووید کارکنان تحت، 19-بابت  کووید شامل حقوق مرخصی استعالجی  باحقوق  تکمیلی مرخصی استعالجی   .2021مصوب   19-قانون 

 شوند تا فرصت کار از خانه برای کارکنان، افزایش یابد.های کاری تا حد امکان مجدداً تدوین میفرآیند ❑

دارند، کارفرما برنامه    19-ده، یا آنان عالئمی مشابه )موارد ابتال به( کوویدپس از اطالع از اینکه نتیجه آزمایش یک یا چند نفر از کارمندان مثبت ش ❑

مورد/موارد ابتال درخواست نماید در منزل خود را ایزوله کنند و قرنطینه شخصی همه کارمندانی که دارد تا از این  در محل   یا پروتکلی در اختیار 
الزام آور شود. طرح کارفرما باید پروتکلی برای تمام کارمندان قرنطینه شده در نظر داشته  کار در معرض این مورد/موارد ابتال قرار گرفته بودند، 

مورد آزمایش کووید اند یا  قرار گیرند تا مشخص شود آیا در محل کار افراد بیشتری در معرض قرار گرفته  19-باشد که به آن دسترسی داشته باشند یا 
که این امر ممکن است نیازمند تداب کوویدخیر،  کوویدباشد. به راهنمای اداره بهداشت عمومی در خصوص   19-یر کنترلی تکمیلی  به  در    19-پاسخ 

کار  مراجعه نمایید.  محل 

در داخل محل کار ظرف مدت   3در صورتی که  ❑ کارفرما باید این 14یا تعداد بیشتری از موارد ابتال  شوند،  گیری را به اداره    روز شناسایی  همه 

شماره   طریق  از  عمومی  یا  888)  397-3993بهداشت  وبسایت 213)  7821-240(  طریق  از  آنالین  بصورت  یا   )
www.redcap.link/covidreport  ای ، اداره بهداشت عمومی پاسخ خوشهای از افراد مبتال در محل كارگزارش دهد. در صورت شناسایی دسته

فنی و تدابیر كنترلی مختص محل را شامل میرا آغاز خواهد كرد كه این امر ارائه رهنمودها و توصیه شود. در راستای های کنترل سرایت، پشتیبانی 
مدیر هماهنگی بالینی اداره بهداشت عمومی به این تحقیقات خوشه یابد. اداره بهداشت عمومی  ی اختصاص میاکمک به هدایت پاسخ مجموعه، یک 

 
دوزی -( هفته یا بیشتر از دریافت واكسن تک2، یا پس از گذشت دو )(Modernaیا  Pfizer-BioNTechنوبتی )مانند واکسن -2( هفته یا بیشتر از دریافت دوز دوم در سری واکسن 2افراد پس از گذشت دو )

 شوند.واکسینه می 19-( کامالً در برابر کوویدJohnson and Johnson [J&J]/Janssen)مانند 

 آدرس مجموعه:
 

بازارهای خرده فروشی مواد غذایی مشمول حداکثر ظرفیت کلیه  
 گنجایش:  75این پروتکل بر مبنای %

 

  تاریخ ابالغ:

ست
ا نی
جر
ل ا
 قاب
گر
- دی

شده 
وخ 
منس

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/EntryScreening.pdf
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.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
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/docs/business/GuidanceWorkplaceResponse.pdf
http://www.redcap.link/covidreport.


 آنجلس  لس  شهرستان عمومی  بهداشت  اداره
 بهداشت  افسر فرمان

 

 

 

APPENDIX B-1: Reopening Protocol for Retail Food Markets Operating for In Person Shopping      Page 3 of 6 

Revised 5/5/21 (Farsi) 

موارد ابتال، به منزله همه  شود یا خیر.قلمداد می  19-گیری کوویدنیازمند همکاری فوری مجموعه است تا مشخص شود آیا خوشه 

مناسبیبه کارمندانی که با سایر افراد در تماس هستند، بصورت رایگان،  ❑ برای کسب اطالعات پوشاند. شود که بینی و دهان را میکه داده می  ماسک 

ماسک  مراجعه نمایید. آنان باید همواره در طول روز    http://ph.la county.gov/masksبه نشانی    LAC DPH  19-کوویدبیشتر به وبسایت 
شان  ت پزشکیکاری، زمانی که در تماس با سایرین هستند یا احتمال تماس با سایرین وجود دارد، ماسک بزنند. کارمندانی که به دستور ارائه دهنده خدما

مینبا ماسک بزنند،  ای در لبه پایینی استفاده نمایند، و اینگونه تا زمانی که شرایط آنان اجازه  بایستی از یک محافظ صورت به همراه آویزی پارچهید 
یک طرفه استفاده   پهایی با سوپاای است که زیر چانه را بطور کامل بپوشاند. نباید از ماسکدهد، پایبند دستورات ایالتی هستند. ترجیح با آویز پارچه

 کرد.

  آشامیدن. یا  خوردن هنگام یا هستند  کار به  مشغول  بسته  درهای  پشت شخصی  دفاتر  در تنها  که  مواقعی  در  مگر  بزنند،   ماسک  همواره باید  کارکنان  تمامی ❑

  قد  از  مذکور  هایپارتیشن  ارتفاع  که کنند، یم  کار مستحکم  هایپارتیشن با  هاییاتاقک  در  كه بود شده  گرفته نظر در  کارکنانی برای  پیشتر  كه  استثنائی
 شود.می  لغو  ثانوی،   اطالع  تا است،  تربلند ایستاده  بصورت  كارمند

  ماسک آن  در قادرند  که  استراحتشان زمان  در  مگر شوند، می منع آشامیدن  یا  خوردن از  کارکنان  ها، ماسک صحیح و  مستمر استفاده  از  اطمینان  جهت ❑

 فوتی  شش   حداقل  فاصله باید  کارکنان آشامیدن،  یا  خوردن  مدت  تمام  در کنند.  برقرار فیزیکی  فاصله  دیگران  و خود بین  و  ارندبرد ایمن  بصورت  را  خود

  اگر شود.  انجام  دیگران از  دور  به و باز  فضای  در کار این که  است  آن ترجیح امکان  صورت در آشامیدن،  یا خوردن  هنگام کنند. حفظ دیگران  از را

  در  آشامیدن  یا  خوردن با ترجیح  گردد،   برقرار  کارکنان و  هاحائل  از بیشتری فاصله  شود باعث  کاری  ایستگاه یا  پارتیشنی اتاقک  در  آشامیدن  یا  خوردن
 یابند. حضور  هم ارکن  در بزنند،  ماسک آنکه  بی  کارکنان  که  دهدمی  رخ  زمانی  اغلب  19-کووید انتقال بود. خواهد  کاری ایستگاه  یا  پارتیشنی اتاقک

این مهم   یابد.می  افزایش   حداکثر  به  کارکنان  بین  فاصله و  کاهش  ظرفیت استراحت،  و/یا غذا  صرف  جهت  کارکنان  استفاده  مورد محوطه یا اتاق هر  در ❑

 بدین طریق به انجام رسیده است:

o باشد؛   سازگار  آنان استراحت  محوطه  یا هاتاقا  در  افراد  بین  فوت شش   حداقل فاصله ایجاد با که  ایگونهبه ظرفیت،   حداکثر ابالغ 

o و استراحت؛  و  غذاخوری محوطه یا هااتاق در  شده اشغال  فضای کاهش   جهت غذا  صرف یا استراحت  زمان  کردن  نوبتی 
o صندلی فوتی بین  فاصله حداقل شش فوت از یکدیگر و اطمینان از وجود فاصله شش  زدنقرار دادن میزها به  یا برچسب    ها، برداشتن 

گذاری در کف برای تضمین فاصله، و چیدمان صندلیصندلی ها به نحوی که تماس چهره به چهره را به حداقل  ها برای کاهش ظرفیت، نشانه 

شود اما این امر نباید جایگزینی برای کاهش ظرفیت و حفظ فاصله  ها برای جلوگیری از انتشار بیماری توصیه میرسد. استفاده از پارتیشن
 یکی تلقی شود.گذاری فیز

 شود که روزانه ماسک خود را بشویند یا تعویض نمایند.به کارمندان ابالغ می ❑

که در چه مواقعی استفاده از دستکش  ❑ داشته باشند  مرتب دستهای یکبار مصرف میکارفرمایان باید در نظر  یا استفاده از   هاتواند در کنار شستشوی 

هایی از آن در مواقعی است که کارکنان سایر افراد را برای مشاهده عالئم معاینه کرده یا وسایل عمومی لمس  ضدعفونی کننده دست مفید باشد؛ نمونه
 کنند.شده، همچون سبدهای خرید، سبدهای دستی و اقالمی که باید مجدداً تجهیز شوند را حمل می

کاتمامی ایستگاه ❑  اند.ری به فاصله حداقل شش فوت از یکدیگر قرار گرفتههای 

، به شرح زیر و حداقل روزانه یکبارمشترک،   های بهداشتی و سایر فضاهایهای استراحت، سرویس مناطق توزیع )برای تحویل اقالم در ماشین( اتاق ❑
 شوند:رو ضدعفونی میطبق برنامه پیش 

o   توزیعمنطقه   ________________________________________________________ 

o های استراحت   اتاق  ________________________________________________________ 

o  های بهداشتی        سرویس________________________________________________________ 

o                    سایر موارد  ________________________________________________________ 

 ضدعفونی کننده و تجهیزات مرتبط در محل)های( زیر در دسترس کارکنان قرار دارد: ❑

_________________________________________________________________________ 

 کارکنان قرار دارد:در محل)های( زیر در دسترس تمامی   19-ضدعفونی کننده دست مؤثر در برابر کووید ❑

_________________________________________________________________________ 

 های خود را بشویید.شود تا دستهای مکرر داده میبه کارکنان اجازه استراحت ❑

 کپی از این پروتکل در اختیار هر یک از کارکنان قرار گرفته است.  یک نسخه ❑

رسد  شود. به اشتراک گذاری اقالم لمس شده به حداقل میرمند ابزار، تجهیزات و فضای کاری تعریف شده وی اختصاص داده میتا حد امکان، به هر کا ❑
 شود.یا حذف می

کارکنان در طول شیفت ❑ کاری به عنوان بخشی از  های نظافتی زمان داده میهای کاری خود برای انجام رویهبه  شود. وظایف نظافتی باید در ساعات 
 وظایف شغلی کارکنان محول شود.
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های تشریح شده در این چک لیست غیر از آن چه مربوط به شرایط اشغال است، در مورد کارکنان تحویل و هر شرکت دیگری که ممکن  کلیه سیاست ❑
 شود.است در محوطه مجموعه به عنوان اشخاص ثالث حضور داشته باشند، اعمال می

 دهید:سایر اقدامات را شرح   —اختیاری  ❑

_________________________________________________________________________ 

 

B. فیزیکی  اقداماتی برای تضمین فاصله گذاری 

هیچ شرایطی از %  بازارهای خرده فروشی مواد غذاییتعداد افراد در   ❑ کم است، اما تحت  حد کفایت  رود، تا از  حداکثر ظرفیت فراتر نمی 75به 
که از یک خانوار نیستند اطمینان حاصل شود.  6برقراری فاصله گذاری فیزیکی دست کم    فوت میان کارکنان و مشتریانی 

 : _______________________________حداکثر تعداد مشتریان حاضر در مجموعه با اتخاذ اقدامات زیر محدود شده است ❑

دقت و  خرده فروشی مواد غذایی باید به بازارهایهای ظرفیتی در فضای سرپوشیده، همه جهت اطالع از ظرفیت و اطمینان از پایبندی به محدودیت ❑
که ارطور پیوسته آمار ورود و خروج مشتریان در تمامی ورودیبه کافی را انجام نمیزیابیها را ارزیابی نماید. خرده فروشانی  دهند یا مطلقاً  های 

ممکن است به صالحدید بازرس اداره بهداشت عمومی موقتاً با تعطیلی مواجهه شوند تا ظاهر از ظرفیت مقرر فراتر رفتهکنند یا بهارزیابی نمی اند، 
کند. د مسائل برطرف شده و بازرس اداره بهداشت عمومی صحت آن را تأیید  ر صورت امکان، برای کمک به حفظ فاصله گذاری  زمانی که این 

 ها را تفکیک کنید.فیزیکی، یک ورودی مجزا و مشخص را تعیین نموده و خروجی

های بصری، آمادگی به صف کردن مشتریان در خارج ساختمان را داشته باشید. در صورت  در عین رعایت فاصله فیزیکی، از طریق استفاده از نشانه ❑
ای که  توان در نزدیکی درب گمارد اما بگونهماسکی مناسب زده باشد )یا کارمندان چنانچه بیش از یک ورودی وجود دارد( را می  لزوم، کارمندی که

مجموعه به حداکثر ظرفیت خود رسید، مشتریان را  فوت از نزدیک 6حداقل   ترین مشتری فاصله داشته باشد تا ظرفیت را تحت نظر بگیرد و چنانچه 
 ید که خارج از ورودی به فاصله شش فوت از یکدیگر به صف شوند.راهنمایی نما

کارکنان و مشتریان تضمین شود. این امر میتدابیری اتخاذ می ❑ های  تواند شامل استفاده از پارتیشنشود تا فاصله گذاری فیزیکی حداقل شش فوت بین 
گذاری کف، نوار رنگی یا عالماتی نشان  هایفیزیکی یا نشانه  دهنده مکانی که کارکنان و/یا کارمندان باید بایستند.(بصری باشد )مانند نشانه 

مانند موانع طلقی شیشهدر ایستگاه ❑ مشتریان به حداقل برسد،  از  ای. ارتفاع حائلهای پرداخت تدابیری اتخاذ شده است تا تماس بین صندوقداران و  ها 
ها جهت یادآوری فاصله گذاری فیزیکی به مشتریان، نصب  های پرداخت و صندوقها، صففوت باشد. عالئمی در نزدیکی ورودی  6اید حداقل  زمین ب

 شده است.

گذاری ❑ در    فوتی را برای مشتریان بعدی که  6شوند و همچنین فواصل  ها نقطه شروع را برای مشتریانی که وارد صف پرداخت مینوار یا سایر نشانه 
به صف می  کند.باشند، مشخص میحال پیوستن 

❑ ( مناطق فروشگاه، فاصله حداقل شش  داده شده در تمامی  کارکنان دستور  گاه الزم باشد، 6به  مشتریان و از یکدیگر حفظ نمایند. هر  ( فوتی را از 
كاال یا خدمات، یا در صورت لزوم، بصورت لحکارکنان می  تر شوند.ای )به مشتری( نزدیکظهتوانند جهت پذیرش پرداخت، تحویل 

کماکان در دسترس عموم قرار دارند.سرویس  ❑  های بهداشتی که برای استفاده همگانی نیاز هستند 

کاری کارکنان با دست کم  ایستگاه ❑ شوند که تجمعات کارکنان را محدود  ای تنظیم میشوند و مناطق مشترک بگونهفوت فاصله از یکدیگر جدا می  6های 
 فوت، تضمین شود. 6تا فاصله گذاری فیزیکی حداقل  سازند 

فوت، تضمین    6کارکنان را محدود سازند تا فاصله گذاری فیزیکی حداقل    شوند که تجمعاتای چیده میهای استراحت و سایر مناطق مشترک بگونهاتاق ❑
مناطق استراحت سرباز به همراه سایه اطمینان از رعایت فاصله گذاری فیزیکی ایجاد شود. در صورت امکان،  برای کمک به  و محل نشستن  بان 

کاری، وقتمی های ستراحت کارکنان بصورت نوبتی خواهد بود تا به برقراری پروتکلهای اشود. در انطباق با مقررات مربوط به دستمزد و ساعات 
 فاصله گذاری فیزیکی کمک کند.

 اند.اجرا شده شود و امضاهای غیر لمسی برای مرسوالت تحویلیاجرا میهای بارگیری  الزامات فاصله گذاری فیزیکی در محل ❑

 ماسکی مناسب بزنند.  بایستی پوشش فروشی شوند، می نی که باید وارد اماکن خردهرانندگان کامیون غیر کارمند، مأموران تحویل یا فروشندگا ❑

 

C. اقداماتی برای کنترل سرایت 

کار میسیستم   ❑ مؤثر یکی از مهمکندتهویه به خوبی  های کنترل انتقال خفیف بیماری از  ترین راه؛ تهویه تا حداکثر حد ممکن، افزایش یافته است. تهویه 
کننده وری ممکن، و انجام سایر های هوای ساختمان به باالترین بهرههای هوای قابل حمل پر بازده، ارتقاء فیلترطریق ذرات هوا است. نصب تصفیه 

 زایش کمیت هوای بیرون و تهویه در ادارات و فضاهای دیگر را در نظر داشته باشید.اصالحات برای اف

o   دقیق به محیطبرای کسب اطالعات  کیفیت هوای  و  فیلتراسیون  موقت تهویه،  داخلیراهنمای  صادره اداره بهداشت عمومی کالیفرنیا    های 
 مراجعه نمایید.

o های کیفیت هوای فضای سرپوشیده مکمل اقدامات الزام آور حفاظتی هستند نه جایگزین آن. از  لطفاً در نظر داشته باشید: تهویه و سایر بهبود
محیطاقدامات می  جمله این )به جز در برخی  موارد اشاره نمود: زدن ماسک  که مستلزم استفاده از پوشش توان به این  های های پُر خطر 

ست
ا نی
جر
ل ا
 قاب
گر
- دی

شده 
وخ 
منس

 

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
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مناسب است(، حفظ فاصله حداقل شش فوت میان افراد، شستشوی مکرر دست که اعضای  ها، و محدود کردن فعالیتحفاظت تنفسی  هایی 
 کند.میخانوارهای مختلف را دور هم جمع 

غربالگری  پیرو ❑ میاداره بهداشت عمومی شهرستان لس آنجلس،    ورودی  راهنمای  مجموعه انجام  مراجعان به  از ورود  شود.  معاینات عالئم پیش 
آیا فرد اکنون تحت فرمان انزوا یا قرنطینه قرابررسی ر دارد  ها باید شامل معاینه در مورد سرفه، تنگی نفس، مشکل تنفسی و تب یا لرز باشد، و اینکه 

مانند سامانهتواند بصورت حضوری یا از طریق روش اینات میانجام این مع  یا خیر. نصب    عالئمیهای معاینه آنالین یا از طریق های جایگزین باشد 
مستغالت مجموعه وارد شوند.کنند مرشده در ورودی مجموعه كه مقرر می  اجعان مبتال به این عالئم نباید به 

o   گونه تماسی نداشته، هیچ  19-گذشته با مورد قطعی کوویدروز    10غربالگری منفی )ترخیص شده(. چنانچه فرد فاقد نشانه)عالئم( است و در
 برای ورود به مجموعه در آن روز ترخیص شود.  تواندمی

o :)غربالگری مثبت )ترخیص نشده 

مورد قطعی    10اگر فرد در  ▪ اجازه    19-کوویدروز گذشته با  تماس داشته است یا اکنون تحت فرمان قرنطینه قرار داشته باشد، 
ی مربوط به قرنطینه  هاقرنطینه گردد. دستورالعملانه به منزل فرستاده شود تا در خها را نخواهد داشت و باید فوراً  ورود به فعالیت

 اختیار آنان قرار دهید.را در    ph.lacounty.gov/covidquarantineنشانی  در  

ها را  باشد یا اکنون تحت فرمان انزوا قرار داشته باشد، اجازه ورود به فعالیتاز عالئم ذکر شده در باال   اگر فردی دارای هرکدام ▪
گردد.   ایزوله  خانه  در  تا  شود  فرستاده  منزل  به  فوراً  باید  و  داشت  در  دستورالعملنخواهد  ایزوله  به  مربوط  های 

ph.lacounty.gov/covidisolation    آنان قرار دهید.را در اختیار 

شود همواره هنگام حضور داخل مجموعه یا محوطه آن ماسک بزنند. این امر در مورد کلیه بزرگساالن و  به مراجعان تازه وارد مجموعه یادآوری می ❑
بایستی در انطباق با مقررات ایالتی، شان نباید ماسک بزنند، میدهنده خدمات پزشکیافرادی که به دستور ارائه کند. سال به باال صدق می 2کودکان  

مهیاست، از یک محافظ صورت به همراه آویزی پارچه استفاده کنند. ترجیح با آویز پارچهتا زمانی که شرایط برایشان  ای است که  ای در لبه پایینی 
منظور تأمین امنیت کارکنان خود و سایر مراجعان، باید به به  یک طرفه استفاده کرد.  هایی با سوپاپزیر چانه را بطور کامل بپوشاند. نباید از ماسک

 شوند، ماسک داده شود.مراجعانی که بدون ماسک وارد می

که به همراه کودکان وارد مرکز می ❑ که فرزندان شوند باید اطمینان حاصلمشتریانی  مینمایند  ز لمس هر فرد دیگر یا هر  ماند، اشان در کنار والدین 
 اند.دهد ماسک زدهشان اجازه میکند و چنانچه سنچیزی که متعلق به آنها نباشد خودداری می

این کار میسر نیست، سامانههای پرداخت غیر لمسی تعبیه شدهسامانه ❑  شوند. شرح دهید:ضد عفونی می  روزانه یکبارهای پرداخت اند، یا چنانچه 
_____________________________________________________________________________________ 

حین ساعات  حداقل روزانه یکبارمناطق مشترک و اشیاء پُر تماس در محل تحویل و پرداخت مشتری )مثالً میز، دستگیره در یا دسته در، کارت خوان(   ❑
 شوند.( ضد عفونی میEPAمورد تأیید سازمان حفاظت از محیط زیست )کاری با استفاده از مواد ضدعفونی کننده 

 نظافت و ضدعفونی سطوحی که در مناطق پُر تردد قرار دارند یا سطوحی که در معرض افراد بدون ماسک هستند را افزایش دهید. ❑

که   هایشوند، همراه با سرویس فضاهای کاری و کل مرکز حداقل بصورت روزانه تمیز می ❑ به  در صورت لزومبهداشتی و مناطق/اشیاء پُر تماس 
 شوند.دفعات بیشتری تمیز می

، و انبار کردن محصوالت را فراهم نماید.  نظافت روزانهای تنظیم شده است که زمان کافی برای انجام منظم  ساعت کاری فروشگاه خرده فروشی بگونه ❑
کارمندان در راهروطور نوبتی انجام دهید  تأمین موجودی انبار را به  های مختلفی مشغول بکار باشند.تا اینگونه 

 های نقدی یا اعتباری ترغیب کنید.در صورت امکان، مشتریان را به استفاده از کارت ❑

که به همراه کودکان وارد مرکز می ❑ که فرزندان شوند باید اطمینان حاصلمشتریانی  مینمایند  ، از لمس هر فرد دیگر یا هر  ماندشان در کنار والدین 
 اند.دهد ماسک زدهشان اجازه میکند و چنانچه سنچیزی که متعلق به آنها نباشد خودداری می

جز در  سازد که صرف غذا و نوشیدنی در داخل فروشگاه، بهرسد، عالئمی نصب شده مشتریان را مطلع میهای آماده به فروش میدر مناطقی که غذا ❑
 مشخص شده، در صورت وجود، مجاز نیست.محوطه غذاخوری  

 است.  ای و انجام تست محصول متوقف شدههای مواد فلههای نوشابه ساز، اقالم غذایی سلف سرویس، سطلهای درون فروشگاهی، دستگاهفعالیت بار ❑

های صابون خودکار و دستمال  تگاههای پرداخت غیر لمسی، دسهای حسگر حرکتی، سامانههای هندزفری، شامل چراغدر صورت امکان، دستگاه ❑
کارت حضور و غیاب نصب شدهتوالت و سامانه  اند.های 

 باشد.ضدعفونی کننده دست و سطل زباله در نزدیک ورودی مجموعه در دسترس عموم افراد می ❑

کنید های سبد خرید دستی پیش و دسته روشی برای ضدعفونی چرخ دستی ❑ کننده در مجاورت محل  های مرطیا با ارائه دستمال -بینی  وب ضد عفونی 
 قراردهی سبدهای خرید یا سبدهای دستی، یا تعیین یکی از کارکنان جهت مدیریت فرآیند مربوطه مابین هر مرتبه استفاده مشتری.

 ها را ممنوع کنید.های چندبار مصرف مشتریان برای پر کردن نوشیدنیبکارگیری لیوان ❑

مراجعه در ساعت فروش غیر اوج(:سایر اقدامات را شرح د -اختیاری  ❑  هید )مثالً در نظر گرفتن ساعات مراجعه افراد سالمند، تشویق 
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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/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidquarantine
http://ph.lacounty.gov/covidisolation
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D. اقدامات ابالغ شده به عموم افراد 

گواهی چاپ شخخده مطابقت ایمنی کووید ❑ کپی از این پروتکل یا  های عمومی مجموعه  صخخادره شخخهرسخختان لس آنجلس، در تمامی ورودی  19-یک نسخخخه 
شخخخخخخده اسخخخخخخت.   کوویخخخدنصخخخخخخب  ایمنی  مطخخخابقخخخت  گخخخذرانخخخدن دوره خود آموز  یخخخا  بیشخخخخختر  کسخخخخخخب اطالعخخخات  نشخخخخخخانی 19-برای  بخخخه   ،

http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm  کپی از پروتکلمراجعه نمایید. مجموعه را در مجموعه   هاها باید یک نسخخخخخه 
 داشته دارند تا در صورت درخواست، آن را جهت بررسی، در اختیار افراد قرار دهند.

گزینهعالئمی در ورودی و/یا محلی که مشتریان در آن به صف می ❑ مزایای مربوط به پیش سفارش و پیش پرداخت را به مشتریان اطالع  ایستند،  ها، 

 کند.رسانی می

( فوت را رعایت كنند، در تمام مدت ماسک بزنند، در بدو ورود  6شود فاصله گذاری اجتماعی شش )ه مشتریان یادآور میعالئمی نصب شده است كه ب ❑
کوویددست دارند، در منزل بمانند، و تغییرات حادث شده را    19-ها را بشویند یا از ضد عفونی کننده استفاده کنند، اگر بیمار هستند یا عالئمی مشابه 

که به سادگی قابل رؤیت هستند قرار داده شوند، این عالئم میخدمات اطالع دهند. عالئم باید در محل به بخش ارائه توانند شامل پیکتوگرام باشند هایی 
قابل استفاده کسو بصورت دیجیتالی در دسترس قرار افراد گیرند )مثالً از طریق پست الکترونیک(.  ب و  برای مشاهده منابع تکمیلی و نمونه عالئم 

کوویدوبکارها به   راهنمای   نمایید.  مراجعه  اداره بهداشت عمومی این شهرستان 19-سایت 

های  مواد غذایی مجاز نیست، مگر در صورت اطالق، در محوطه  شود خوردن یا آشامیدن در داخل بازارعالئمی نصب شده که به مشتریان یادآور می ❑

 غذاخوری مشخص شده.

مرکز )وب سایت، رسانه ❑ کاری فروشگاه، لزوم استفاده از پوشش نشریات آنالین  های  های اجتماعی و غیره( اطالعات مشخصی در خصوص ساعات 
مربوط به پیش سفارش، پیش پرداخت، تحویل بیرون بصورت، سیاست  دهد.ر و/یا تحویل با پیک و سایر موارد مربوطه ارائه میهای 

 

E. عادالنه به خدمات ضروری  اقداماتی برای تضمین دسترسی 

هایی مانساعات خرید اختصاصی برای اقشار آسیب پذیر، از جمله سالمندان و افراد آسیب پذیر از لحاظ پزشکی در نظر گرفته شده است، ترجیحاً، در ز ❑
 پس از نظافت کامل مجموعه.

 اند.خدماتی که برای مشتریان/ارباب رجوعان ضروری است در اولویت قرار گرفته ❑

منتقل شده هاتراکنش  ❑  اند.یا خدماتی که از راه دور قابل ارائه هستند به بستر آنالین 

که محدودیت ❑ های عمومی شدیداً در معرض خطر ابتال قرار  های حرکتی دارند و/یا در فضاجهت تضمین دسترسی به کاال و خدمات برای مشتریانی 
 گیرند، اقداماتی صورت گرفته است.می

 

شودهر گونه اقدامات اضافی که در باال ذکر نشده است باید در صفحات جداگانه  ای ذکر 
 که کسب و کار مربوطه موظف است آن را به این سند پیوست کند.

 
تماس بگیرید:شما می  توانید برای هرگونه سؤاالت یا نظرات خود درباره این پروتکل با شخص زیر 

  نام تجاری:

  شماره تلفن:

آخرین بازبینی:   تاریخ 
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http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/guidances.htm#business
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