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ي ش�كاغو . حافظ ع� سالمتك
)CTA(هيئة النقل �ف

ي هذا الدل�ل؟
ماذا يوجد �ف

إعادة الفتح بحذر 
)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

التباعد االجتما�ي 

حجم التجمع

المرونة التشغ�ل�ة الظروف والمساحات اآلمنةالتعامالت الصح�ة
:والرصد

:إن إعادة فتح ش�كاغو بحذر يتطلب ما ��ي 

وضع قيود ع� المسافات 
نالجسد�ة مع األشخاص اآلخ��

قيود ع� تجمعات األفراد

معدات الوقا�ة

ا�ةاستخدام األفراد لمعدات الوق

ةالشخص�متطلبات النظافة 

�ي ضمان التعامالت بأسلوب ص
)غسل ال�دين: مثل(

النماذج المرنةالدخولالسماح ب

المرونة التشغ�ل�ةمعاي�ي التنظ�ف

إرشادات السفرالب��ةاإلرشادات 

الرصد/االختبارظروف أما�ن العمل

ط الدخول الخروج للوصول/�ش
إ� المساحة

إجراءات متخذة لتطه�ي 
المساحة

النظافة و�رشادات ��ش موارد 
ي المكانالشخص�ة

�ف

هما تقي�م حركة الس�ي والته��ة و  غ�ي

مرونة مع اإلجازات المرض�ة 
)عند اإلمكان(والعمل عن بعد 

دعم المرونة التشغ�ل�ة 
)تعدد ن��ات العمل: مثل(

حركة األشخاص الحد من
ف المواقع بني

�سه�ل االختبار والرصد
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ي ش�كاغو . حافظ ع� سالمتك
)CTA(هيئة النقل �ف

مثال توض��ي 
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

ما الذي قد �ختلف؟

14 اعد عالمات مرئ�ة لتحد�د التب�مكن وضع 
ي جميع أنحاء محطات أقدام 6> بمسافة 

�ف
النقل 

د تباعُ�شجع الركاب ع� الحفاظ ع� 
ي جميع األوقات أقدام 6> بمسافة 

�ف

ل محطات النقبتطه�ي �قوم الموظفون 2
ا وتنظ�ف المركبا ت قبل أر�ــع مرات يوم��

وأثناء الخدمة

أقنعة الوجه �جب ع� الركاب ارتداء 3
ي جميع األوقات)ال�مامات(

�ف

1

2

53

4

ي جميع أنحاء الفتات مرئ�ة تن�ش 
طات مح�ف

ةالنقل والمركبات ف�ما يتعلق بالنظاف
، ومعداتالشخص�ة ، والتباعد االجتما�ي

هاالمناسبة، ) PPE(الوقا�ة الشخص�ة  وغ�ي

5
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ي ش�كاغو . حافظ ع� سالمتك
)CTA(هيئة النقل �ف

التعامالت الصح�ة
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

افة �شجيع الركاب ع� الحفاظ ع� التباعد االجتما�ي بمس
أقدام، قدر اإلمكان6

ف الرا�ب والُمشغل لمحاولة الحفاظ ع• كة بني � التباعد تكون المسؤول�ة مش�ت
االجتما�ي قدر اإلمكان

ف العمالء ومشغل الحافلة من خالل صعود الركاب م• ن الحد من التقارب بني
ي 

الباب الخل�ف
ي ش�كاغو بتشغ•

، تقوم هيئة النقل �ف �ل أ��ب قدر ممكن لتع��ز التباعد االجتما�ي
من الخدمة، بما يتضمن إضافة قطارات وحافالت أطول، وتوز�ــــع حافالت

إضاف�ة لمسارات محددة

-اإلرشادات المو� بها -

الل ُ�شّجع الركاب ع� الحفاظ ع� التباعد االجتما�ي من خ
ا الصعود إ� الحافالت وع��ات القطارات األقل ازدحام�

ي الحافالت•
والقطارات تنف�ذ مبادرات لتخف�ض الزحام للحد من عدد العمالء �ف

ا ل�ل حافلة بطول 15بحد أق� - ا، و40را�ب� ا ل�ل حافلة بطول 22قدم� را�ب�
ا وجميع ع��ات القطارات60 قدم�

ي الوقت الفع�ي باستخدام ال�ام�ي •
ي محطات القطار �ف

ات، رصد االزدحام �ف
ومعالجة أي ازدحام زائد من خالل اإلعالنات الصوت�ة

مطالبة جميع األفراد بارتداء أقنعة الوجه، وتزو�د جميع 
ف بأقنعة الوجه الموظفني

كة داخل�ة وخارج�ة، �جب ارتداء أقنعة الوجه • ي أي مساحات مش�ت
�ف
ين �عانون ُ�مكن استثناء األشخاص الذ(بح�ث تغ�ي األنف والفم ) ال�مامات(

) من حاالت طب�ة أو إعاقات تمنعهم من ارتداء أقنعة الوجه بصورة آمنة

التباعد االجتما�ي 

حجم التجمع

معدات الوقا�ة
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ي ش�كاغو . حافظ ع� سالمتك
)CTA(هيئة النقل �ف

التعامالت الصح�ة
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

ف  ي جميع م: بالنسبة إ� الموظفني
واقع تتاح معقمات األ�دي �ف

العمل

-اإلرشادات المو� بها -

ف ع� إ�مال تدر�ب الصحة والسالمة المتعلق ب• وس �شجيع العاملني ف�ي
عند العودة إ� العمل) COVID-19(كورونا المستجد 

ف • توف�ي أقنعة الوجه والقفازات لجميع الموظفني

ال�دين�شجيع الركاب ع� ممارسة النظافة المناسبة، مثل غسل

متطلبات النظافة
الشخص�ة
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ي ش�كاغو . حافظ ع� سالمتك
)CTA(هيئة النقل �ف

المساحات اآلمنة وظروف العمل
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

لتقل�ل التعامالت -بعد تحديثها-مواصلة عمل�ات التشغ�ل 
ف األفراد بني

ل، ُ�شّجع األفراد ع� أن يتعرفوا بأنفسهم ع�• ف األعراض، وأن قبل مغادرة الم�ف
ل إذا كانوا �عانون من أعراض ف ي الم�ف

يبقوا �ف
ا لممارسات • الحال�ة، �قوم مشغلو الحافالت بالق�ادة من خلفCTAاستمرار�

ي لقائد الس�ارة واٍق زجا�ب
ا لممارسات • الحال�ة، �صعد الركاب إ� الحافلة من األبواب CTAاستمرار�

ل الركاب الخلف�ة؛ و�تم تط��ق القسم الق��ب من مشغل الحافلة لمنع وصو 
إل�ه

ا لممارسات • كاب الحال�ة، �مكن لمشغ�ي الحافالت تقل�ل عدد الر CTAاستمرار�
ي محطات 

ف تصل الحافلة" إلنزال الركاب فقط"من خالل الوقوف �ف إ� حني
أق� حد من اإلشغال المحدد

ا لممارسات • ار الحال�ة، يتم تط��ق الجزء األما�ي من ع��ة القطCTAاستمرار�
لمنع وصول الركاب إل�ه) المنطقة األقرب إ� مشغل القطار(األو� 

-اإلرشادات المو� بها -

الدخولالسماح ب
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ي ش�كاغو . حافظ ع� سالمتك
)CTA(هيئة النقل �ف

المساحات اآلمنة وظروف العمل
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

ز لمركبات هيئة  CTAالتنظ�ف الُمعزَّ

بل يتم تنظ�ف كل حافلة وكل ع��ة من ع��ات القطارات ق: قبل الخدمة•
ا  م، وهذا يتضمن مسح المقاعد، وحوامل الدع-انطالقها إ� الخدمة يوم��

نس ومقابض اإلمساك، واألسطح باستخدام المطهرات، وكذلك عمل�ات ال�
و�زالة القمامة

ي : أثناء الخدمة•
ي �ك�� لمسها �ف  ع��ات القطار �قوم العاملون بتطه�ي األسطح اليت

ي جميع المحطات بعد االنتهاء من التشغ�ل وقبل العودة لبدء رح
.  لة جد�دة�ف

ي محطات حافالت 
ا �ف ، Jeffereson Park، وNavy Pierيتمركز العمال أ�ض�

ح رش المنظفات لمسح األسط/الستخدام المطهراتMidway، وHowardو
ي تخدم  ي الحافالت اليت

ي �ك�� لمسها �ف ا30اليت ا مختلف� .مسار�
ظ�ف اليوم�ة، باإلضافة إ� عمل�ات التن: عمل�ات التنظ�ف الروتين�ة العم�قة•

زم إجراء روتين�ة �ستل" عمل�ة تنظ�ف عم�قة"تخضع جميع المركبات لـ 
ي كل . �ةتنظ�ف مكثف لألسطح الداخل�ة من أع� النوافذ وصوً� إ� األرض

�ف
ع��ة قطار 150--مركبة 300ل�لة من أ�ام األسب�ع، يتم تنظ�ف حوا�ي 

نتج وكجزء من هذە العمل�ة، �ستخدم األطقم م. �شكل عميق--حافلة150و
ي 3

.الذي ينظف، و�طهر، و���ل الروائح من جميع أسطح المركبات1�ف
ترش :  أعمقاستخدام الرشاشات ال�ه��ائ�ة إلجراء تنظ�ٍف : تقن�ات التنظ�ف•

ي صورة ضباب؛ ما يوفر تغط�ة أ��� eMistأجهزة 
شمو�ً محلول التنظ�ف �ف

ي المحطات لتع��ز التنظ: القوى العاملة اإلضاف�ة•
ي نها�ة أطقم تنظ�ف �ف

�ف �ف
الخط

معاي�ي التنظ�ف
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ي ش�كاغو . حافظ ع� سالمتك
)CTA(هيئة النقل �ف

المساحات اآلمنة وظروف العمل
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

ف الفتات ع� جميع المركبات والمحطات حول التب اعد تضمني
االجتما�ي ومتطلبات أقنعة الوجه

ي مراقبة التباعد االجتما
�ي وتع��زەاستخدام الالفتات للمساعدة �ف

ف شارات ع� أرض�ات المحطات لتوج�ه الركاب إ� أما�ن الوق• وف تضمني
وك�ف�ة الحفاظ ع� مسافة التباعد

ي محطات 
CTAالتنظ�ف المعزز �ف

ع� CTAيتم تنظ�ف محطات القطارات التابعة لهيئة: التنظ�ف المنتظم•
ي CTA�قوم عمال النظافة لدى هيئة . مدار اليوم

ف �ف بتنظ�ف كل محطة مرتني
ا .  كل ن��ة عمل؛ بح�ث يتم تنظ�ف كل محطة أر�ــع مرات يوم��

�ــــع سوف تقوم فرق التدخل ال� : عمل�ات التنظ�ف الروتين�ة العم�قة•
)SWAT (م المتنقلة المسؤولة عن التنظ�ف بغسل المحطات باستخدا

ة أفرقة غسل متنقلة، ت. مضخات تعمل بالطاقة تألف كل وسيتم توز�ــــع ع�ش
ل أفراد، ع�ب أنحاء نظام النقل، ومن المتوقع أن تقوم بغس5إ� 4منها من 

ا75إ� 50 .  محطة قطار أسبوع��

ف إرشادات حول الظروف التشغ�ل�ة الجد�دة • ، أقنعة الوجه: مثل(تضمني
، وتعق�م ال�دين، وما إ� ذلك )والتباعد االجتما�ي

معاي�ي التنظ�ف

رشاداتاإل
الب��ة

مكان العمل
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ي ش�كاغو . حافظ ع� سالمتك
)CTA(هيئة النقل �ف

عمل�ات التشغ�ل والرصد
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

ي تخف�ف االزدحام من خالل الخدمة المستدامة
االستمرار �ف

ي تقد�م جدول الخدمات االعت�ادي الخاص بهيئة •
إ� الجميع CTAاالستمرار �ف

من أجل تحقيق التباعد االجتما�ي 
التحكم توج�ه إرشادات حول التباعد االجتما�ي إ� العمالء، وتطبيق إجراءات•

ي إدارة ازدحام الحافالت
من أجل المساعدة �ف

-اإلرشادات المو� بها -

ي اإلضافة إ� الخدمة من أجل تخف�ف االزدحام
االستمرار �ف

ا لممارسات • الحال�ة، يتم تقد�م الخدمات إ� CTAاستمرار�
ي يتم تحد�د االزدحام فيها قدر اإلمكان /المسارات ب �سب(الخطوط اليت

)محدود�ة القوى العاملة المتوفرة
النماذج المرنة

مرونة اإلدارة
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ي ش�كاغو . حافظ ع� سالمتك
)  CTA(هيئة النقل �ف

العمل�ات والرصد
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

/االختبار
الرصد

وس كورونا المستجد • ف عدوى ف�ي ، )COVID-19(إذا التقط أحد العاملني
قبل العودة إ� العملCDCتوجيهات مرا�ز ف�جب عل�ه اتباع جميع

وس كورونا المستجد • )  COVID-19(إذا تم تحد�د إ�جاب�ة نت�جة اختبار ف�ي
، ف�جب إجراء التنظ�ف والتعق�م ف ا لتوجيهات ملدى أحد العاملني CDCرا�ز وفق�

ابته بالنسبة إ� أي عامل كان �ختلط بزم�ل أو أي شخص آخر تم �شخ�ص إص•
وس كورونا المستجد  ي لنفسه )COVID-19(بف�ي

م بالحجر الذايت ف ، �جب أن �ل�ت
ا CDCلتوجيهات مرا�ز وفق�

ف أو أ��� قد تكونان مرتبط• ف بمؤسسة إذا أصبحت المنشأة ع� درا�ة بوجود حالتني تني
ة  ا، ف�جب ع� أصحاب العمل أن يبلغوا إدارة الصحة العام14ما خالل ف�ت ة يوم�

بهذە الحاالت ) CDPH(�ش�كاغو 
األخرى الموضحة، و�جب االمتثال لتوص�ات CDPHاتبع جميع إرشادات إدارة •

ي مكان العملنتشارال عند االستجابة CDPHإدارة 
المرض �ف

وتوكوالت CDCوCDPHاتباع إرشادات  الختبار وتتبع ال�ب

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/sick-with-2019-nCoV-fact-sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine-isolation.html
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ي ش�كاغو . حافظ ع� سالمتك
)CTA(هيئة النقل �ف

الملحق
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

-اإلرشادات المو� بها -

آخ��ن هو حدث مخطط له أو عفوي بح�ث يتعامل ف�ه األفراد مع أشخاص: التجمع
لمدة زمن�ة ط��لة) أقدام6<(من خارج األ�ة، و�كون التعامل ع� مق��ة شد�دة 

مدة عمل�ة تنظ�ف ال�دين بال�امل باستخدام الماء والصابون ل: غسل ال�دين
وس ال20 مسبب ثان�ة ع� األقل، أو باستخدام ُمطهر قادر ع� القضاء ع� الف�ي

)  COVID-19(لمرض كورونا المستجد 

ف أي: التباعد االجتما�ي  فردين أو التباعد الجسدي بمسافة ال تقل عن ست أقدام بني
ف من األفراد .مجموعتني

مثل أغط�ة الوجه، (معدات الوقا�ة الشخص�ة : )PPE(معدات الوقا�ة الشخص�ة 
محددة ؛ وتختلف المتطلبات حسب الظروف ال)والنظارات الواق�ة، وواق�ات الوجه

والصناعة

ي 
.  ��ة العملبروتوكول ُ�ج�ب العامل من خالله عن أسئلة عند بدء ن: الفحص الذايت

ا بتوجيهات مفّوض الصحة، قد �شتمل األسئلة ع� ما ��ي  :رهن�

ي درجة حرارة جسمك إ� أع� من •
درجة 100هل تعرضت الرتفاع �ف

ا للحرارة خالل آخر  ساعة من أجل 24فهرنها�ت، أو هل استخدمت مخّفض�
درجة فهرنها�ت؟100عالج ارتفاع درجة حرارة الجسم إ� أع� من 

ي من سعال جد�د ال �مكنك أن تنسبه إ� حالة صح�ة أخرى؟•
هل تعايف

ي الحلق وال �مكنك أن تنسب•
ي من التهاب جد�د أو متفاقم �ف

ه إ� حالة هل تعايف
صح�ة أخرى؟

ي من ضيق تنفس جد�د وال �مكنك أن تنسبه إ� حالة صح•
�ة أخرى؟هل تعايف

ي الشم أو التذوق؟ •
ا من فقدان كامل لحاسيتَ هل عان�ت مؤخر�

عينة الستب�ان 
ي 
الفحص الذايت

م�د المصطلحات
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ي ش�كاغو . حافظ ع� سالمتك
)CTA(هيئة النقل �ف

موارد الصحة العامة
إعادة الفتح بحذر 

)المرحلة الثالثة(

وس كورونا–وزارة النقل األم��ك�ة  :  الموارد الخاصة بف�ي
https://www.transportation.gov/coronavirus

وس كو –المواصالت العامة األم��ك�ة  وس كورونا أو ف�ي رونا المستجد استجابة رابطة وسائل النقل العامة لف�ي
)COVID-19( :https://www.apta.com/public-transit-response-to-coronavirus/

OSHA–ف �س�ارات األجرة وخدمات الس�ارات :  توجيهات �شأن مشاركة الرحالت والعاملني
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4021.pdf

-اإلرشادات المو� بها -

توجيهات للنقل 
والمواصالت

الموارد الوطن�ة لم��د من التوج�ه

ي هذا المستند �ي ألغراض الت�س�ي والمعلومات فقط؛ و�ي ال �شكل مواف
ا إن أي روابط موجودة �ف قة أو تصد�ق�

كة، أو المنظمة، أو الفرد خ�ي .من مدينة ش�كاغو ع� أي من المنتجات، أو الخدمات، أو اآلراء الخاصة بال�ش
ُ
ت

، أو المحتوى الخاص به، أو الروابط ا ي .  لالحقةمدينة ش�كاغو مسؤوليتها عن دقة أو قانون�ة الموقع الخار�ب
ي للحصول ع� إجابات عن األسئلة المتعلقة بمحتواە .اتصل بالموقع الخار�ب

CDC– وس كورونا المستجد ي تدعم االستجابة لف�ي وخطة الرئ�س لفتح ) COVID-19(األ�شطة والمبادرات اليت
-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC: أم��كا مرة أخرى

Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf

CDC– كات وأما�ن العمل -https://www.cdc.gov/coronavirus/2019توجيهات لل�ش
ncov/community/organizations/businesses-employers.html

OSHA وس كورونا المستجد ف أما�ن العمل للتصدي لف�ي :  )COVID-19(توجيهات لتجه�ي
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf

إرشادات عامة 
لمكان العمل

إخالء المسؤول�ة

https://www.transportation.gov/coronavirus
https://www.apta.com/public-transit-response-to-coronavirus/
https://www.osha.gov/Publications/OSHA4021.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/php/CDC-Activities-Initiatives-for-COVID-19-Response.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
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